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VOORBERICHT. 

Tf 
i jet zal noch ongepast, noch nutteloos zyn, 

den Liefhebberen van Kunst en Wetenfehap 

eenige Byzonderheden mede té deelen, zo we¬ 

gens de Kunst liefde en Verdiensten van wylen 

den Heer ploos van amstel zelve, a's we¬ 

gens de uitgebreide Verzameling van voorticf- 

felyke Kunst-werken van allerleije aart, door 

gemelden Heer nagelaaten, en die hier ter 

verkoop aangeboden worden. 

Men wecte dan, dat de Heer counelis 

PLOOS van amstel Jac. C.rnz., uit etn 

aloud en aanzienelyk Tlollandsch Gedacht den 4 

January 1726. gebooren, door befchiklung zyner 

Ouderen aangelegt Avierd, om lu den Koophandel 

* een 
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een beflaan te verwerven. — Hierin flaagde Hy 

vry gelukkig. —Zyn aanwasfend vermogen, door 

anderen maar al te dikwils gebruikt, om zich 

in uitwendige en fchitterende Vermaaken, of 

fchandelyke Geld-verfpillingen in te wikkelen, 

gaf hem cene gunftige gelegenheid, om het 

zelve edeler te befteeden, en voor een groot 

gedeelte aan te leggen tot aankweeking van 

Kunflcn en Wetenfchappen in ’t gemeen, doch 

wel byzonder van die, welke eigenaartig de 

heddinds genoemd worden.— Aan deeze lofièlyke 

neiging wierd Hy hoe langer hoe meer gehegt, 

daaraan al den tyd toeweidende, welke Hem 

van zyne hoofdbezigheid, den handel, over- 

fihoot: in zo verre, dat hy,onkundig, ja zelfs 

afkeerig van het fpel zynde, van zyne eerfte 

jeugd tot in zynen ouderdom, alle zyne Snïp- 

per-iiunn eeniglyk en alleen aan zyne zo zeer 

door Hem geliefde Kunst-ocffeningen toewei- 

dede. — 

Dusdanig eenc gevestigde en onveranderlyke 

mlging, verzeld van een levendig van het 

fchoQ- 
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fckoom, en eeae voor dit vak van kundigheden 

zo juist bereekende kiefche fmaak, geleid en 

beftierd door eene geduurigc en gulhartige 

verkeering met beroemde kunstenaars en 

rechtfchaapen liefhebberen, van welke Hy, 

in jongere jaaren, by derzelver belangryke Kunst- 

belchouwingen, de beste onderrigtingen genoot, 

deeden den Heer ploos, al ras, het genoten 

onderwys met dubbelen woeker wedergeeven; — 

maakten Kern den Kunst-ledordelaar by uitne¬ 

mendheid; — ja wy durven ’er zelfs by voegen, 

den v iR A A G B A A K en vormer van groote 

Kunstenaaren. — Want, even gelyk ons Va¬ 

derland aan de belangryke Onderrigtingen, ter 

verbetering van de Schilderkunst van den door- 

zigtigen Kunst-minnaar lambert ten kate 

Hermansz,, te danken heeft, dat het on- 

vergelykelyk Penceel van den vermaarden jan 

VAN HUYsUM een zo hoogen graad van vol¬ 

komenheid bereikt heeft, ’t geen die onnavolg- 

baare Bloem- en Krugienfchilder^ te meermaalen, 

^o ongevergd als dankbaar, gewoon 'W'as te er- 

* 2 ken- 2 
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kennen j — even zo veel verpligting heeft ons 

Vaderland aan den Heer ploos, wiens aanmer¬ 

kingen, onderrigtingen en aanwyzingen dien 

grooten graad van volkomenheid gegeeven 

hebben aan het Gra^eer-yzer van Hem, die, 

op Neêrlandsch grond geboren en opgevoed, 

met de voornaamfte Engelfche en Franfche 

Plaatfnyders, om den Eerprys dingen kan, 

en die, op ons verzoek , het welgetroffen 

Beeldtenis van den Hcere ploos, voor deeze 

Verzameling geplaatst, juist daarom met des 

te meer nauwkeurigheid vervaardigd heeft, 

op dat ook het tegenwoordig en toekomend 

Gedacht, onder zyne veelvuldige Meesterftuk- 

ken, ’er één bezitten mogt, ’t welk tevens een 

meer byzondei biyk opleeveren kon van die 

dankbaare Erkentenis, die Hy voor den Eleer 

PLOOS gevoeld, en die Hy, even gelyk vam 

HUYSUM en andere groote Mannen, die ieder 

in hun vak verre boven het middelmaatige 

verheven zyn, zo opentlyk als edelaartig ge* 

woon is te erkennen. —■ 

Pau- 
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Paufias heeft (wel eer) zyn lief Gliceêr, 

^ Die hem de fchikking van de verven, 

Door bloemfchakeering zacht en teer 

Geleerd had, behoed voor ’t fterven. 

Intusfchen was het den Heer ploos niet 

genoeg de Kimst-minnaar by uitnemendheid te 

zyn — Neen — Hy wilde in den Rey der 

Kunstenaaren zelve eene voornaame, eene luis- 

terryke plaats bekleeden. — 

Vormde cicero zich, in zyne verbeelding, 

een volmaakt Redenaar, in wien alle de vereisch- 

ten, geene hoe ook genaamd uitgezonderd, in 

den hoogst mogelyken graad vereenigd waren, 

om zich zeivcn na dat volmaakt ideaal en model, 

't geen nimmer met de daad beftaan had, of 

beftaan kon, zo veel mogelyk te volmaaken,— 

even zo een giootsch , even zo een ve: he¬ 

ven denkbeeld vormde ploos zich van eenen 

af beeldenden Kurnttm-SiV ^ in deszelfs hoogst mo- 

gelyke volmaaktheid — Zynleevende, zyn alles 

omvattende geest , door een onblusbaar en- 

thujiastisch vuur ontdoken, wilde noch kon zich 

* hier- 
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hierom tot een enkel vak van Kunstbehandeling 

bekaaien. — Penceel — Graveer-yzer — Beitel zou¬ 

den hem alle ten dienst hebben moeten haan, 

om, in allen, alles, volmaakt voort te brengen. 

Van z 11 meesterlyke hand zouden wy dierhah 

ven ontvangen hebben: 

Of 

- by frisch gewas 

Gevlakte kalven , nucht’te koeijcn , 

Van welkers hairen in het gras 

De paciien druipen, als zy loeijen. 

Of 

-—“ ’t weeld’rig geitje fpringcn, 

De lamm’ren op den verfchen grond 

In ’t klaver ’t moederfchaap omringen, 

Die uit haare uiërs af cn aan 

De lekk’re melk als fteelswys fnoepen; 

En Melker uit zyn wooning gaan, 

Wiens rundervee hem fchynt te roepen; 

Op dat hy haastig by hen koom’, 

En doe zyn blinkende emers fchuimen, 

Uit zaivelbrcnnen, zo vol room, 

Dat hy ze tweemaal daags mocc ■•uimen. 

Of 
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-- Het allerfterkfte fchip, 

In holle zee en dwarrelwinden, 

Te barften lling’ren op een klip; 

Daar troost noch uitkomst is te vinden 

Voor zeelién, die, door zulken nood, 

In plaats van vloeken, bidden leeren. 

En ’t naar gezigt, waarin de dood 

Te leezen is, ten hemel keeren. — 

Of 
ftond het u nog beter aan , 

Om ’t oog te kitt’len met gebouwen, 

— Het kunstryk Vatikaan, 

En ’t roomfche Metzelwerk te aanfchouwen, 

Het geen op vyfderhande wyz’, 

Verdeeld in grove en ted’re leden, 

De Bouwkunst roemt, en ftrekt ten prys, 

En itreelt door evenredigheden. 

Of wel 
te zien Sint Peters Kerk 

Van binnen, met zyn Eouweieraaden; 

En Titus boog, dat treflyk werk, 

Of Neroos fchoone waterbaden. 

- Den zuil van Antonyn 

Of van Trajaan - 

Die by een’ laagcn zonnefchyn, 

Hun fchaduw geeven op paleizen. 

# 4 Of 
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Of wel 
-- door de aartigheid 

Van duizend kleene beuzelingen, 

Een Boer gemaaid, die fchreeuwt en fclireit, 

En fchynt te worst’Ien en te wringen, 

Om dat hem , door een dorp barbier. 

Van aanzigt puistig, vies en kluchtig. 

Een krom pedantje, mal van zwier, 

Met haak cn nyptang, fiks en luchtig, 

Een kies word uit den muil gehaald. 

Daar zyn alles omvattende geest en levendige 

verbeeldingskragt zich dus tot een enkel vak 

der Kunstbehandeling noch kon noch wilde be- 

paalen; — daar Hy dus , hoe zeer ten volle 

overtuigd, dat het lof genoeg verdiend in een 

gedeelte deezer SiiuUs uit te munten, echter 

alles, w'at tot den ui'-gebieiden kring der aD 

beeldende Kunsten behoord , in deszelfs grootfte 

volkomenheid vormen wilde, viel h^ m na genoeg 

het zelfde te beurt, ’t geen een beroemd 

Grieksch Schilder wedervoer, van wien wy de 

volgende byzonderheid, door den beroemden 

Dichter i.angendyk gemeld, vry toepasfeiyk 

ep den Heer ploos befchreven vindem 

Wat 
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Wat ftulc zien wy dus onvoldaan; 

Het fchynt een t’zamenkomst der Goden; 

Eufranor dorst dit tverk beftaan. 

Zyn zucht tot lof fcheen hem te noden 

Tot zulk sen Godlyk meesterftuk; 

Doch hy, vervoerd door zyn gedachten, 

IMaalt God Njptuiii met goed geluk 

Zo fchoon als iemand kon verwachten; 

Maar, wyl hy al zyn kunst hefteed, 

Kon hy daarna Jupyn niet treffen; 

Hy Haakt zyn werk met hancnleed, 

En moet ts laat zyn ramp befefien. 

Aan die loffelyke poging ondertusfehen heb¬ 

ben wy de Uitgave zyner heerlyke Prenten, 

in de manier van Teekeningen te danken — 

een Werk 5 waar door Hy de Liefhebberen en 

Eeminnaaren van Kunst en Wetenfehap niet 

weinig aan zich veipligt heeft. — Nimmer 

toch zou het zelve, zonder zyne daadely- 

ke medewerking, het licht gezien hebben, en 

’sMans naam zal ook daarom altoos in achting 

blyven. 

Dit zy genoeg, met betrekking tot den Heer 

* 5 PLOOS 
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PLOOS zelve, als Kunst-mhmaar en Kunstenaar 

befchouwd. — Wy gaan over tot zyn kabinet, 

waaromtrent wy Hechts in’t algemeen enkortelyk 

zullen aanmerken, dat de keurigheid en orde, 

daarin te vinden, meer dan voldoende bewyzen 

opleeveren, van des Verzamelaars algemeene 

kennis ; vooral in het vak der afbeeldende 

Kunsten. —• Dat wy wel gev/enscht hadden, dat 

het mogelyk geweest ware , de Catalogus naar 

die Systematifche orde in te rigten, in welke de 

Heer ploos begonnen was dezelve te fchikken, 

blykens de fchriften , daarvan in zynen boedel 

gevonden: naardemaal wy, ais dan, ons zouden 

hebben kunnen en mogen beroemen, de edele 

Kunften, ook in dit opzicht , geenen ondienst 

gedaan, en de jonge Kunflenaaren en Liefheb¬ 

beren , by hunne eerde intrede in deeze loop- 

baane, den weg gemakkelyker gemaakt en voor 

afwyking en omdooling behoed te hebben. — 

Dan de uitgebreidheid der Verzameling zelve, 

gepaard met andere onöverkomelyke zwarighe¬ 

den , hebben ons genoodzaakt hier van af te 

zien, 
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zien, en Teekeningen en Prenten, ieder op zich 

zelve, allerzorgvuldigst te laaten in die kunst- 

BotKEN en OMSLAGEN, Waarin wy dezelve 

by 's Mans overlyden gevonden hadden. 

Een middelmaatig Kenner zou zomtyds in het 

denkbeeld kunnen komen, dat deeze Verzame¬ 

ling al te uitgebreid ware, en deeze en geene 

Stukken uit dezelve gemist zouden kunnen wor¬ 

den , zonder die daar door minder volkomen 

te maaken. — Dan deeze gelieve in aanmerking 

te neemen , dat de Heer ploos de opmerk- 

zaame , de pudeerende Kunstliefhebber v/as , die 

zelfs de minwaardige voortellingen als hulpmid¬ 

delen dienstbaar maakte, om mei en door dezelve 

de langzamere of fpoediger vorderingen , zo 

wel als den besten tyd der Meesteren met meer 

zekerheid na te kunnen gaan, en, door vergely- 

king van het meerdere en mindere volmaakte, 

de hoogere verdienflen van groote Mannen te 

meer te doen uitfchitteren , even gelyk het 

licht, door eene wel geplaatfle fchaduw, zich te 

levendiger en heldeier aan ons oog vertoond.— 

Het 
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Het zou wyders ondoenelyk , misfchien zel:^ 

niet gefchikt zyn, in dit Voorbericht, by alle de 

Kunstwerken , in dit Kabinet alomme voorhan¬ 

den , meer of min oplettend ftil te ftaan , en 

dieswegens deeze of geene Aanmerking te maa ■ 

ken Wy zullen dierhalven de vryheid nec- 

men den Liefhebberen en Kunftenaaren naar 

de Verzameling zelve te verwyzen, en alleen 

als met den vinger aanduiden de beste Stukken 

der beroemdde Meesters, of welde zodanige, 

die allerzeldzaamst zyn. 

Dus zal men onder de Teekeningen uit de 

Hollandfche Schoole vinden. 

DRIE Teekeningeny in Sapverpen, door A. VAN 

DEN velde; zynde een Akkerland een Rivier- 

gezlgt en nog één emir ent het Huis te Breder ode. 

Een fiille PJpier, ftroomende langs een Kasteel ^ 

mede in Sapvcrven, door N. B £ R C H E M. 

Een gecöuleurd Landfchap , door A. pynaCKER. 

He Nieurre Kerk, te Amflerdam, van binnen.^ 

met couleuren, door E. DE WITT. 

Tvsce binnen Gezigten van Steden 3 zynde een 

Lan- 
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Lantaarn en Kaarslicht ^ natuurlyk met Sapverysn, 

door J AN L UIKEN. 

Twee prachtige Bloemfluhken ^ in Sapyeryen ^ door 

J. VAN H U Y S U M. 

Tvi'ee capitaale Landfchappen, in gelyhe manier 3 

door DEN2ELFDEN MEESTER. 

Voorts 1 eekeningen3 van PHILIP WOUWER- 

M AN, K. DU J A RDIN en andere Zeldzaamheden. 

Behalven de genoemde vind men wyders, in 

deeze Verzameling, een groot aantal van de beste 

Meesterftukken, in onderfcheiden behandeling, 

als van a. van den velde, n. berchem, 

J. RUISDAAL, L. BAKHUY2EN,A. water- 

L o. — Gecouleurde en ongecouleurde Teekeningen3 

van A. VAN EVERDINGENjH. eaftleven, 

p. saenredam, j. moucheron, a. van 

OSTADE, H. GOLTZIUS, H. ROTTENHA- 

MER. 

Ordonnantiën, zo wel uitvoerig als kloek van manier3 

van G, DOUW, rembrandt, f. van mieris 

den Ouden.^ a. bl o em ae r t, g. metzu, 

e. VISSCHËR, p. VAN SLINGELANDT, 

A. DE 
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A. DE VOIS, y. LI EVENS, G. DE LAIRESSE, 

B. van der Helst en a. van der vverff. 

Die begeerig zyn inogt, om, in navolging 

\’an den Heer ploos, de vorderingen in de 

Teekenkunst der Hollanderen meer nauwkeurig 

na te gaan, zal hier eene uitgebreide en mis- 

fchien volledige Verzameling vinden van de 

Werken der oudfte Meesters, als van c. van 

mander, F, FLORIS,W. CRABET,J. STRA- 

DANUS, D. JORIS, H. BOL, M. DE VOS, 

D. VINK EB 0 0 MS, L. VAN LEYDEN,M. VAN 

HEEMSKERK en andcien, te veel om aan 

te haaien. — Voorts 

Uit de Brahandfche Schoole — F'oortreffelyke 

Ordonnantiën van P. P. rubbens, a. van 

DYK, j. jordaens en a. diepenbeek. 

Dit zy genoeg met opzichte tot de Holland- 

fche en Brahandfche Schooien. 

Omtrent de Italiaanfche is het bekend, dat 

de Teekeningen dier Kunftenaaren voornament- 

lyk dienen moesten , om denkbeelden te vor¬ 

men 5 en ons door dezelve op te leiden tot 

hun- 
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hunne heerlyke Schilderftukken. — Hier van 

is het, dat men, uit deeze Schoole, doorgaans 

fchetsachtige s zeldzaam uitvoerige Voortellin¬ 

gen ontmoet. — Veele der laatstgemelde echter 

komen in deeze Verzameling voor, en onder 

meer anderen 

Een Uijïorieel Onderwerp, zeer nitpoerig in 

Sap verren, door JULIO CLOVIO. 

Eene ryke zinnebeeldige SamenjieUing, mede zeer 

naauwkeurlg en verheven, behandeld door j u LIO 

R o IM A N O. 

Een Meeeterpuk der Oudheid , van den Jaars 

1300 , van GI o T T o , door den beroemden 

LEONARD da ViNCi, wlens eigendom het te 

eeu'ger tyd geweest is ^ daar voor gehouden. 

F'oorts uitvoerige Teekeningen met de pen ^ roet 

of Oost- Indip he inkt^ door R A p H A E L d’ü r b I n O, 

M. ANGELO, GIIERCINO, L. da VINCI, 

I 

ZO even gemeld, p, veroneso, vanius en 

veele andere vermaarde Meesters. — 

Wy gaan over tot de voortreffelyke en zeld- 

zaaine prenten, in deeze Verzameling voor- 

ko- 
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komende, waaromtrent wy in ’t algemeen zeg¬ 

gen mogen, dat in dezelve gevonden worden, 

de beste, voornaamfte en zeldzaamfle Prentkunst 

van Italiaanfchs y Engelfchz , Franfche, Hoogduit- 

fchs , Ncderlandfchs en andere Meesters. — 

Onder de Ttallaamny by voorbeeld, de zeid- 

zaame en fraaije Prenten van marc antoon, 

G. GHISI MANTÜANUS, J. BONASONC, 

A. MANTEGNA, B. BANDINELLI, M. A N- 

GELO, F. BAROTIUS, F. VANIUS, A N N. 

AUGUST en LOD. CARRaTS, GUIDO, 

s. CANTARiNi, c. MAR AT j gelyk mede de 

oudfle en zeldzaamfle Italiaanfchs Prentsn in 

Houtfnede, om van de Chinesfchs en andere zeer 

zeldzaam voorkomende niet te gewagen. 

Onder de Franfchs en andere meest geachte 

Stukken van g. audran, j. b poilly, p. 

DREVET, j. G. wille, —ds groots Bataillss 

3>an AlsXander , met de tent van Darius, — de Mag- 

dakna zonder rand, door E D E LIN K , en , het geen 

wy wel het eerst hadden mogen noemen het 

ALOM BEKENDE SN ZEER BEROEMDE WERK 

VAN 
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VAN REM&RANDi — niet alleen, om dat alle de 

Prenten zo fchoon van druk zyn, maar ook, 

om dat ’er zo veele zeldzaamheden by elkan- 

deren in gevonden worden , als de zogcnaam.ls 

Honderd Guldens Prent — de Msika j zonder ds 

Kroon — Remhrandt met het Zwaard,j zjnde ds 

groots en cnafgsfmdens — Petrus en Joannes aan de 

deuren des Tempels— Uitenbogaert, róór het latynfche 

Kaers —dsGoutwecger met het witten Hoofd ylsfelyn 

met den Schilders - ezel — Ccppennl met de witte agter- 

grond — de Hdrokaat Tolling — de Burgemeester Six , 

yóór den naarn —■ de Schaatferyder —- de Lazarus-klap, 

en anderen , die , noch in de Tranfche Catalogus xan 

O. rfaint, noch in het Supplement xan P. Txer voor¬ 

komen; — met één woord — nimmer wierd 

een Weik van remb'randt, aan dit gelyk, hier 

te Lande verkogt. Het wierd voor veele jaaren 

met groote moeite, kunde en kosten by een 

verzameld door den kunstminnenden de rover, 

waarna de Overledene , daarvan voor lange 

reeds Eigenaar geworden , het zelve zeer aan- 

merkelyk vermeerderd heeft. — 

# * Te- 
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Behalven dit uiLmuntend Werk komen hier 

al verder voor de Ichoonfte Proefdrukken van 

de vermaardile Prenten van cornelis vis¬ 

sen er, en wyders de zodanige, die als groote 

zeldzaamheden verdienen genoemd te worden —? 

als 7. van den Fondehmt den Fluit[peeler — de Kroi- 

ning van den Konhig en de Koningin van Zn'eeden —: 

G. de Kyk 3 niet het ztmrten Oor •— de kleine Kat —^ 

de Pittooleman — L. JK. van Cippmol, Froef-plank- 

druk. — Onder de Werken van j. suïder- 

H o E F de Proefdrukken van de Munjlerfche Krede- 

handelaars — de Mesfenvegtere — David Nuyts met de 

Legaaten en deszelfs [-luitvrouw —- de vier Burger 

meesteren , zonder naam van Schilder en Graveer¬ 

der. — Al verder — zeer fraaije drukken der 

meest gewaardeerde Prenten naar P. P. Rubbens 3 

van Dyk 3 j. Jordaans ^ Goltzius Q.n Bloemaert, 

door BOLSW AE RT, A, PONTIUS, VORS TE R- 

M A N , S A E N R E D A M , MULLER, M A T H A M CU 

andere beroemde Kunstenaars. 

Wyders eene uitgebreide en keurige Verza¬ 

meling van eigen geetste Prentkunst, door n, 

B E R- 



VOÓRBElilCHT. kxi 

'•.ERCHEM, P. POTTER, A, VAN DEN VELDE^ 

C. DU J AR DIN, PH. W O U W E R M A N , P. D F, 

’.AER, J. LE DUCQ, J. RUISDAAL, J. II A C“ 

RAERT, J. en A. BOTH, T. V/Y C K , H. S A F 

LEVEN, H. SWANEVELT, A. WATER LO, L. 

BAKIIUYZEN, R. ZEEMAN, A. VAN ÖSTADE^ 

0. BEGA, c. DUsA RT en anderen— Voorts zeld- 

zaame Prenten en Prentwerken van oude 

fche en 'Nederlandfchs Meesters, als van N. Durcr^ 

L. van Leyden ^ G. Penz ^ IJ. yJUkgraeff, M. Schoon , 

J. van Mecken, J. Martin3 L. Cranack, M. JNol- 

geminh— mitsgaders oude Houtfnh Prenten, door 

M. Di/rer, IN. van Oostzaanen, C, Anthonisz, 

ravondszonn enz., gepaard met uitgezogte Druk¬ 

ken van de meest gewaardeerde moderne Pren¬ 

ten van de beroemdfte Buiteniandfche Meesters — 

Laatftelyk, behalven eene uitgebreide Verza¬ 

meling van uitmuntende gebozdene en losfe Prent¬ 

werken van Italiaanfche , Engelfche, Franfclie, 

Nederlandfche en andere Kunstenaaren, eenc 

zeer volledige atlas der Stad Amderdam, 

meer dan Twintig Deelen uitmiaakende, door den 

* * 2 Over-' 



XX V o o R- B E ]l I C li T. 

Overledenen uit de nalatenfchap van den Hecre 

HENDRIK BussERus aaogekogt. 

V/y komen tot de Schilderyen , — Deeze zyn, 

naar evenredigheid van zyneTcekeningen en Pren¬ 

ten , oneindig minder in getal, waartoe veel ligt 

gebiek, om dezelve in Amfterdam bchoorelyk 

te kunnen pdaatzen, aanleiding gegeeven heeft. — 

Niettemin komen er verfcheidene in voor, die 

de opmerking van Liefhebberen overwaardig 

zyn. — Onder anderen die van g. t n r n o iic ii, 

M AT T o N, P. D E II O O G II E , E M. dc W IT, J. VAN 

DER H E Y D E N , J.^ R U I S D A A L , G. D O ü \V , 

G. s c IIA L K E, j. V A N E Y K, als mede de Craijon- 

Teekeningen, in Lystcn, van den C/ur^/ajrlsrkka» 

c. T R O O s T, Schoonvader van den Heere ploos. 

Eindelyk komen v/y tot de Beeld en andere 

Werken in l'yoïr , Metaal Marmer , Hout en 

Marde ; tot de kunflige , antique , moderne ^ ge^ 

hoogde j gediepte edele gegraveerde Steenen ^ Bas* 

relleven , Medaillons en Ringen , door de be- 

roemdde Kunftenaars vervaardigd, als door a. 

ALGARDI, F. VanEOS SUIT, A. (^UELLINUS, 

J. 



V o o Ps. B E K I C H T. XXI 

J. C. L. LUCK, A. VIN C KEN BRINK, LANK- 

HORST, J. B. XAVERY, QUINOI, M. AN¬ 

GEL O, J. DE BOULOGNE, A. DURERj dcil 
• 

aandacht der Lief hebberen, met opzicht tot ds 

Beeldwerken , verzoekende op de Nummers I, 

2, 4S 5 49j 50, 64. enz. 

Met oj)zichi tot de Miniatiiuren ^ op de Num¬ 

mers I , 2 , 183 enz. 

Met opzicht tot de Gejieentens ^ op de Nummers 

I, 2, 15, ]6, 2T, enz. 
• I 

By al het welk nog gevoegd moet worden 

zyne aanzienlyke Verzameling van Griekj'che , 

Romeinjehe en andere Hiflorifche Gedenk- en Leg¬ 

penningen , door den Overledenen, uit een voor¬ 

beeldige hoog-achting voor alle nuttige Kun¬ 

digheden, en naar maate zyner onbegrensde 

weet-lust, byeen verzameld — onder wel¬ 

ke wel byzonder aanmerking verdienen de 

Nummers i , 2, 3 , 309, enz, — terwyl 

aan die onverzaadelyke lust, om alles te wee- 

ten, al mede toegefchreeven moet worden, 

dat hier nog gevonden worden eenige Mathe- 

** 3 



krji V O O R B E R I C II f. 

r.iatifchej PhyJJfcJn en andere AVerktuigén, rvdai' 

onder wel voornamentlyk de Opüfche ^ als eenc 

onmiddelyke betrekking tot de afbeeldsnJe Kun- 

fen hebbende , eene byzondere opmerking 

verdienen : gemerkt de Heer ploos lange ge¬ 

dacht heeft en werkzaam geweest is, om, met 

behulp van Opt/fchs Kundigheden , van den 

grooten newton ontleend, en Op de Schilder¬ 

kunst toegepast, een Werk over de Schakeering 

der Coulciiren ^ derzelver onderlinge Schikking 

Harmonie Melodie en Werking op elkanderen, te 

vervaardigen; alles ten einde ook daar door aafi 

de Schilderkunst niet alleen nuttig te zyn , maar 

ook derzelver luister en v/aarde eenegrootere vol¬ 

komenheid by te zetten — eene zaak, rvelks 

wezentlyk belang wel byzonder van die geenen 

gevoeld zal worden , die de kracht en werking 

kennen der verfchiüende Coulenren op onze 

gewaarwording , en welk voordeel c o r r e c i o 

en TiaiAAN in de voorige, van huysum in 

de tegenwoordige Eeuw, uit die kennis, in het 

volmaaken hunner rneesterlyke Tafereelen ^ getrok- 

, ken 
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kcü hebben — cf die weeten, van welk eeq 

gi'oote waarde de ontdekking is , dat door de 

vermenging van rood, en biaaaw , op eene 

gepaste en zindelyke wyze verrigt, of over el- 

kanderen op eene doorichynende wyze gebragt, 

eene hoogdonkerc Couleur gebooren word, die 

den Schilder, in allen gevalle, voor zyyart^ dat 

anders een berooving van alle lichten couleur is, 

dienen kan — eene ontdekking, welke voor van 

IJ u Y s u M van een onberekenbaar nut geweest is, 

en aan Hem en Zyne Navolgeren gelegenheid ge^ 

geeven heeft, om het Cohrkt zo aanrnerkelyk to 

verbeteren en boven dat van vroegere dagen te 

verheffen. — Ongelukkig ondertuslchen hebben 

de toenemende gebreken van den ouderdom en 

zyn dood, voorgevallen den io December 

1798. den Overledenen belet, dit Werk te voi- 

voerenj zo dat wy, behalven eenige losfe aan- 

teckeningen, niets anders in zynen boedel ge¬ 

vonden hebben, dan het geen dieswegens voor¬ 

komt in het Kunstboek T. T. T, en Omfiag 

M. M. M. M. 

Dit 



XXIV VOORBERICHT. 

Dit een en ander achten wy genoeg te zyn, 

om den Liefhebberen in haat te hellen , om 

over den Heere ploos en zyn cabinet 

zodanig een oordeel te vellen , als een en ander 

verdienen. — Wy tv/yhelen daarom geenzins, 

of de Befchouwing deezer weergalooze Verza¬ 

meling zal den Liefhebberen aanfpooren , om 

een gedeelte van hun vermogen te koste te 

leggen , ter verkryging van deeze en geene 

fchoone en belangryke Stukken : waar door men 

tevens mede werken zal , ter Bevordering en 

Aankweeking dier edele Kunhen, wier Gewrog- 

ten hier, in zulk eenen overvloed en verfcheideu' 

heid, voorkomen, dat elk Liefhebber , in zyn 

geliefd vak, dubbele gelegenheid ontmoeten zal, 

om al dat geene zich eigen te maaken , waar 

op zyne kiefche fmaak zich wel byzonder geves¬ 

tigd heeft. 

Amherdam, De Uitvoerders der Uiterjïs 

den 9. September JUille van den Overledenen. 

1799. 



ORDRE VAN VERKOOPING. 

Op de F'oormicidagen ten lo uur en: 

De S C H I L D E R Y E N, 

BEELDEN en BEELDWERKEN, 

GEGRAVEERDE STEENEN, 

MEDAILLES, 

INSTRUMENTEN, 

GEBONDEN enLOSSE PRENTWERKEN, 

ATLAS VAN AMSTERDAM, 

KUNST-KASSEN en andere Zeldzaamheden. 

Op de Namiddagen ten 4 uitren: 

De TEEKENINGEN van agter af, te beginnen 

met kunstboek Lett. ÜUUU. 

Verders de PRENTEN, te beginnen met kunst¬ 

boek N®. 81. 

NB. De Koopers zullen gehouden zyn van ieder 

Gulden een Stuiver opgeld te betaaleq, 

en de betaaling te doen in grof Zilver 



DRUKFOUTEN 

TEEKENINGEN: 

Bladz. 10 Kunstb. B N°. 48. ftaar Hoograat lees lloogzaat. 

-- 1(5- C — 38. - C. Baga -— C. Eega. 

-- 22- D — 50. - C. Chalod ■— C. Chalon. 

E — ' -9 

■— 51. - Verflrantie - Verflraten- 

— 59. -• Ladders - Sadelers. 

‘— 37 F — 50. - SdielUnge — Schellings. 

— 04- I II. - F. JVyck — T. FTyck. 

—151- AA — 13. -Procauino - Procaedno. 

— 32.- Da Easfau - Basfano. 

—= 158- BB — 38. -- Fariaati - FarinatL 

■—163- CC — 13. —‘— Arpino - Arpinas. 

— 22. -MiiUanus — Mutianus- 

SCHILDERYEN: 

JBladz. 8 N®., 34. ftaat door A. van der Nigs lees door A- van der Neef. 

C A- 



CATALOGUS 

VAN 

T E E K E N I N G E N. 

o M S L A G, A. 

ïnhoiidende uitmuntende capitaale ongecouleiirds 
Teekeningen^ door de bti'iemdjle Nederland- 

Jdie en Franfche Meesters, 

N. . A 
I Deeze uumuntcnde ryke Ordonnantie , vot 

gewoel, en een meni;iic B clcien, vertoont 
de Hemclvaarc ^an Maria , verzeld van etn 
glorie van Engelen; de caradters ?.yn ratuurlylc 
en alles kracntig, in een grysacntige couleur 
behandeld , door P. P. Rubbens ^ en bekend 
door de fraaije Prent. Hoog 25, breed duim. 

4 Deeze fraaije Teekening verbeeld, in een aloud 
deftig Binnenvertrek, een bevallige Vrouw, 
zittende by een openitsa'^d Vengsier, fchy- 
nende eenig linnen te verftellen. Nevens de¬ 
zelve ftaat een Wieg, waarin een Kindje, waar 
mede een Meisje fchync te fpeelen. Verder in 
’c verfchiet vertoont zig de Keuken, waarin ectl 
Man eenVrouw. Op den voorgrond, en rondsom 
geftoffeerd met een menigte bywerk, alles als 
de voorige behandelJ, en weinig gecouieurd, 
door G. Douw. Hoog 252% breed i8i duim. 

3 Deeze fchoone Ordonnantie verbeeld Thonias, 
fteekende den \ inger in de Zyde van Chris¬ 
tus, waarby de andere Dicipelen. Meesterlyk; 
fraai, met zwart Kryt geteekend door den 
Ridder M. ym der IFerff. Hoog 19^, breed 
14^ duim. 

A N.4 



CATALOGUS van 

N. A 
4 Een rykcOrdonnantie, vol gewoel van verfcheidcn 

Beelden, vertoorende een plegtige Begraving^ 
verzeki van divcrfe v/eenende Vrouwen en Kin- 
ceren. De carafters zyn nacuurlyk, het licht 
bevallig en zeer uitvoerig niet O/l. Inkt getee- 
kendj door G. cfe Lairesfe. Hoog isJ, breed 
49§ duim. 

5 Dceze cipitaale Teekenlng verbeeld Abraham, 
de Engelen vergastende, fraai met rood Kryt 
geteckend. door G, ds Lairesfe. Haog 17 
breed 27 duim. 

6 Een dito rykc hihorieele Ordonnantie, vol ge¬ 
woel vrm ondcrfcheidene Beelden ; alles vertoont 
zig in een prachtig Paleis, zeer uitvoerig met 
dito geteekend, énot denzelven. Hoog 15, breed 
215 duim, 

7 In een treifelyk Paleis zit Ester by Ahafueros 
ten maaltyd , die zyn gramfcliap aan Haman 
doet blyken; de Hartstogten zyn ratuurlyk, 
en alles meesterlyk, met dito behandeld^ door 
denzehen. Hoog 181, breed 24'Tduim. 

8 Twee fluks vrolyko^ drinkende en dansfende 
Bacchanten, zo Mans, Vrouwen, als Saters, 
in een Landfehap, fraai met zwart Kryt getec¬ 
kend, door denzelren. Hoog 12, breed 22 duim. 

9 Twee fluks Fabcl-Ordcnnantie, uit Cvidiiis; in 
bevallige Tuingczigr.en , waarby verfcheiden 
VrolykeMinnewichten,zeer uitvoerig, met rood 
Kryt, door Wandeiaar. 

10 petrus Mirakelen doende, by den ingang van 
een Tempei; waarby verfcheiden aanfehouwers, 
heerlyk en uitvoerig, mee dito geteckend, door 
ffou7>enèt. 

N.ii 



TEEKENINGEN. 3 

fj. A 
11 Petrus, uit de Gcvar'genis verlost, donr de be¬ 

waarders als aanecbecten en p.chtervolgd; in a'leö 
s!s de voorgaande uitvoerig met dito geteekendj 
door B. Audran. 

12 Mozes verkiest de oudfien des Voiks; zyndè 
een rykc Ordonnantie van een menigte Beeldenj 
in een Landichap, zeer fraai en uitvocriir tnct 
O. I. inkt geteckend, door de iVit. NB. Heï 
oriirimeU Schiliery berusi in het Raadhuis d& 
Siad uBmfierdam. 

13 Vier IVIrigidraats Perfioreh zitten by een Ta¬ 
fel, in eencalouae Kleeding; verder zyn twee 
Bedi-nden. Fiks, niet zwart Kryt en o. f.lnkc 
get.’ckcnd, door B.yan der Helst. NB Het orl- 
p:i.*ee!e Schilderv hertist tn ’/ Raüdhais te .Am- 
jlerdain, ter Theflturie Ordinaris. 

i,!. Dceze capitaile Tcekening; verbeeld den treiFely- 
ken Maaliyd, gehouden in dc SchuttersDoeleri^ 
c'o het eeuwige Vree-V’erbond, door de opper-i 

-• bo'-elncbb.rs der linigerv van Aintterdam; uit¬ 
voerig mee O. 1. Inkt, gcttckend door H.Vot- 

raar het origincele SchÜdery, doori^. van 
d-r Helst., berustende op dc groote Krygsraads- 
Kumer. 

15 In een IConingklyke prachtige gebouwde Zaal^ 
vérfjcrumec St nabeeiden, colommenj enz zicc 
men , r.an een vorstelyke Tafel , Diomjiits, 
Konirg van Syracofa, op w’cns bevei de ilove- 
ling Damocles met a'ie eer gedi.no. word, 
zittende in den Vorsteiyken Zetel; zyn gelaat 
vertoont eene doode'.ykc vrees, op het zied 
van het ootolooie Zweard, boven zyn hoofd 
hangende; geltoffecrd mee verlcheiden bywerk. 
>vllos is groots geordonneerd. De casahtirs zyii 
natuurlyk en mcesterlyk fraai mec dekverven 
b-irandcl.-'j düor C. lyoost. 

A 1 Utlê 



4 CATALOGUS van 

N. • A 
16 By den injanj^ van een Vorstelyk Paleis, ver- 

luonczi? Dido ^ gerC' d ten ttryde te ga^n. Op • 
den voorgrond Baat e^en Bediende, metVen-ge/.a- 
deld Paard , aciitervo'ad door Krygsbeveldeb- 
b-:Ts, Ruiters en Soldaaten. Alles is fraai «e- 
Ofdonneerd, en a's de vourige met dito behan¬ 
deld ^ door denzehen. 

17 Oeeze capitaale Teekening vertoont het voor- 
jtaande Onderwerp; doch verichillende van or¬ 
donnantie; alles is groots, krachtig van colo- 
rier, en meesterlyk beiiandcldj met dito, door 
dinzilvm. 

18 Dit voorwerp verbeeld ce'n der Tooneelen uit 
het Treurfpel den Cid^ in een met zwart be- 

, klcede Zaal, hy het flaauwe licht van brandende 
Flambouwen; aiies uitvoerig met dito behan¬ 
deld , door denzelyen. 

19 De optost van een burger Nachtwacht, met derzel- 
ver Officieren, gevolgd van verfcheidene gewa¬ 
pende Burgers en andere aanfehouwers; mces- 
terlyk en uitvoerig met zwart fvry t geteekend , 
door//. Pothovenhet beroemde Scluldery 
van Rembrant ^ berustende op de Krygsraadska- 
mer, in het Raadhuis te yhnflerdam. 

20 Een Hiflorieele ordonnantie, in een prachtige 
Zaal; op de fponde,van een L.dekant zit etn 
jonge Vrouw, waarby een Mimaar Haat, ver- 
zeld van Hymen en Minnewichten; uitvoerig 
met zwa't Kryt en O. I. Inkt geteekend^ door 
J.Buys^ naar G. de Lairesfe. 

21 De Wyzen uit het Oosten, aanbiddende het kind 
jezu en offeren Gelchenken; zynde een o^ion- 
nancie van vericff -idene Beelden, fraai en uit¬ 
voerig met de Pen en Indigo geteekend, door 
li. üohzius. 

N.aa 



TEEKENINGE^i. 5 

N. A 
22 Een capitanie Boeren kermisvreugd, meteen me- 

niiiie vrolyke, zingende en dansicnde Huislieden^ 
voor een boeren woning; verder venoonen zig 
Spellen en Kraamen; de caradters zyn natuur- 
lyk cn grappig verbeeld, en uitvoerig met cou- 
leuren geteekend, door C. Dufart. 

23 Drie fluks cnpitaa’e Gezigten, uit het Y naar 
de Smd Amilerdimi; op den voorgaond lyic 
gedolfeerd Kr-t een groot Speeljacht, Boejers, 
Vibfchers vaartuigen. Sloepen en vericheide andere 
Schepen, met verfcheiden Lieden; alles mees- 
teriyk fraai met de Pen en Sapverven getee¬ 
kend , door L. Backhuyfen, en ’C verlchicc 
door Tan Kali. 

24 Een capitaal Gezigt binnen s’Hage, in het groots 
Voorhout, gelloftl'crd met wandelende Lieden ; 

v.rders Rytuigen en ander nywerk , zoi^ch- 
tig met Sapverf geteekend , door J'. E. la Fargiie. 

25 Een piegtige Offerhande , ryk geftolTecrd met 
Beelden, met de Pen, Koet en ü. 1. Inkt, door 
L. F. du Buttrg. 

KUNSTBOEK B. 

In Maroquinen Band., yerguld op V plat. 

Inhoudende capitaale Hifiorieele Ordonnantiën en 
andere Koonverpen, alle met couleuren, door 

JSederlandfche Meesters. 

N. Ti 
1 Dceze capitaale ordonnantie verbeeld de Bood- 

fchap van den Engel aan Maria; om hoog ver¬ 
toont zig een glorie van Engelen, hcerlyk en 
uitvoerig met Sapverven geteekend, doof Y.de 
Wil. ^ 

A[3 N. '2 
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§ CATALOGUS VA 

N. 
'2 Het pourrrnit van H. GoJt^ius , Iepens 'iroote, 

zynde een borstituk, meesceriyk Irani, met rond 
en zwart Kryc en dun gecoJleurd, door 
zeivsn. 

Hetzelve noiJ: eens, in jon^ter jaaren, lütVvoerig 
met dito behandeld, door denzeben- 

^ Hetzelve noa; eens anders, in vreeger jaaren 
in alles ais de voorige, met dito behandeld, door 
denzehen. 

5 Deeze frsaije crdonrantic vertoont het Bn3 van 
Diana, ryh geitoffeord met naakte Nimpi-en, 
verbeeldende de ontdekkin|f van CaliSta; uit 
nemend kundig met de Pen cn Sapverven ge- 
teekend, door denzdvin. Hoog 7^-, breed 12 üuira. 

ö Een dito, verbeeldende Adam en Eva in ’c Pa- 
radys, verzelJ van eenig Vee; in alles als de 
voprige behandeld 3 door dinztlxen. 

'I Deeze uitmuntende ordonnantie verbeeld^ in een 
Jandfehap met geboomte, Eoth by zyne Doch- 
teren. Alles ongemeen fraai met de Peh, op cou- 
leurd Papier, mer bruin gcteekcnd,cn met wit 
gehoogd^ door denzehsn. 

I Dit voorwerp van drie bcc’dcn, vertoont Barchns, 
Venus en Ceres, verzeld van vcrfcheidene Minne- 
wichten; meesrerlyk rnet de Pen, en dun ge- 
couleurd, door dctizcbsii. 

9 Het afheeldzel van Maria Tesfelfchade , kurflig 
mer. zwart en rood Kryt gctcekend, door dsn- 
zeixm. 

p Eer bevallig Vrouwen Pourtrait, ten halve lyve, in 
aloude kleeding, fraai met dito getcekend, door 

N. II 



TEEKENINGEN. 7 

N. B 
II Het ofbeeldzel van D'niel de Breen, van Haar¬ 

lem, Ao. 159}. mee dito geteekend, door den- 
zelvsn. 

12 Een dito van Dirk de Vries, Schilder te Vene- 
• tien, met dito behandeld, door denzehen. 

13 Een bedaagd Mans Hoofd, fraai met dito en dun 
gecouLurd, döor denzelyen. 

14 Deeze ordonnantie van zes figouren, verbeeld den 
Paus, knielende, verzeld van enJere devote 
Geestelykcn. Om hoog eenige Ergc'en, mces- 
tcriyk met zwart en rood Kryc en dun gecou- 
ieurd, door Dïepenhesk. 

35 Twee Cherubyns Hcofden, fraai in paflel ge- 
teckend, door de fVit. 

16 Twee dito, anders geordonneerd , met dito,door 
denzelven. 

j7 Een Vrouw, fpcelende op een Cither, zittende 
OD de Wolken, krnchtic: met rood en zware 
Kryt gc-tcckc.nd , door derrzelyen. 

18 Een dito, cp de Harp fpelcnde, met dito, door 
denzeben. 

15 Een dito, fpelen;'’e on een dito. anders gcor- 
donneera, met dico geteskend, door der.zeiven. 

20 Twme Cherubyns Moofijes, fraai in padel gctce- 
kund, door 'denzeiven. 

A 4 
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21 Het afbeeldzel van eene jonge Dame, in aloude 
Hollandfchc Elceding, rtn halve lyvc, als on huf- 
Clavier fpclendc; uitvoerig met rood en zwart 
Kryt, door U. Dotn?. 

N. ze 



CATALOGUS van 

N. B 
22 Twee Cherubynen Hoofüjes, met ditogeteckend - 

en dun gecauleurd, door J. de Wn. 

23 Een Vrouwtje met een Kind op den ichoot, 
vvaarby een bedaagd Meer. Z^etr uitvoerig met 
rood en zwart Kryt gcteckcnd*, door S. de Jiray. 

24 Twee fluks, een pourtraic van een Dame en 
Heer, in eene aloude Klceding, zeer uitvoerig 
met dito geteekeni, door denzehen, 

25 Deeze ordonnantie verbeeld de edelmoedigheid 
van Scipioj nieesteriyk met dito geteekend, 
door denzelven. 

26 Een dito ordonnantie, verbeeldende een M irtda- 
res{'e‘,iti alles ais de voorigejiTieidiio betiandeld , 
door denzelpen. 

27 liet afbeeldzel van eene bedaagde Vrouw, levens 
groote, zynde een borstllnk-, fraai met rcod en 
zwart Kryt en paftel geteckend, door^. deJVit. 

f2 Let afbeeldzel van een Christus Hoofd; zeer uit¬ 
voerig met Paftei geteekend, door denzehen. 

29 Het pourtrait van den Kunstfehilder J. van Goyen , f, L 
met rood en zwart Kryt, door ui. j>. Dyk. 

30 Een bedaagd Vrouv/en Hoofd, fraai met dito en 
Paflel geteekend , door de JFït, 

SI Het afbeeldzel van een Mozes Hoofd, fraai met 
dito, door J. de IVii. 

Een Jonceling, ten halve lyvc, uitvoerig metO.L 
inkt geceekend, door J*". de Gheyn. 

£3 Het afbeeldzel van een jong Meisje, fraai met 
rood en zwat: Kr y t ge teekend, door ui» van D) k. 



T E E K E N I N G E N. 9 

N. B 
34 E'n }onp:ermgs Hoofd, uitvoerig met dito, door 

Matham. 

35 EengeesteIykeordunnnntie,vcrbceldendedeTrou\v 
van Sc Catharina; fraai met de Pen en O, 1. 
Inkt geteckcnd, door van Dyk. 

gó Het afbecldzel van een jmg Meisje, in aloude 
Kieeding, nacuarlylc en fraai met rood en zware 
Kryt gcCCckfiid , door dinzdvsn. 

37 Twee leggende Minnewichten; meester’yk met 
zwart en rood ICiyt geteeker.d, ^oox denzeiv^n. 

S8 Een Beeldhouwer in zyn werkplaats,zyn gewerkt 
marmer Beeld belcliuuwende , gelloffeerd met 
verfclieiden by werk; uitvoerig met rood en zwarq 
Kryc, én dun gecouleuid, door M Houbraken. 

39 Het afbecldzel van den Kunsthandelaar Modaart ^ 
met dito behandeld, door denzslveu. 

40 Eenzinrykegeestelykeordonnantievanvcrfcheiden 
Beelden; veer uitvoerig met dito behandeld, 
als de voorige, door Salomon de Bray. 

41 Twee fluks bevallige Vrouwen Hoofden ;gracelyk 
met rood en zwart Kryc, en dun gecouleurd, 
op Pergament, door H. Goltztus. 

Deeze fraaije ordonnantie verbeeld de Heilige Fa- 
mielie, m een Landfehap met Gebouwen; uit¬ 
voerig met rood Kryc geteekend, door G. de 
Lairesje^ benevens het Premje. 

43 Dit bevallige Voorwerp verbeeld, ineen Arcadisch 
Landfehap, vrolyke, fpelerde, dansfende en rus¬ 
tende Bacchanten; uitvoerig met dito geteekend, 
door d^nzelven. 

A 5 N. 44 



50 CATALOGUS v a h 

N. . B 
44 Een ordonnantie v^n vier Beelden, slle in een 

fmeekende s:efl;ake-, de carsétcrs zyn natuurlyk 
cn nieesterlylc m^t dito behandeld ^ door 
%tlpen. 

45 De Offerhande van Iphigenia, vol gewoel van 
Beelden, nrct dito geteekend, door denzchtn. 

46 Een Fabel - Hiftorie, zynde een ordonnantie van 
verfcheiden Beelden, \'oor een prachtig Gebouw; 
fraai niet rood en zwart Kryc geteekend, door 
dsnzeh'en,, 

47 Vrolyke Bacchanten, in een LandTchap^ verzeld 
van vcrfcheiden fpelende Kindertjes; nieesierlyk 
met dito geteekend, door j. Sandrart. 

48 Een hiftorieele ordonnantie van drie Beeldsn, in 
een Egyptisch Landfchap, fraai met dito en 
weinig 0.1. ïr.kt geteekend, door J, Hoograat. 

49 Het pourcrait van T. Hehnbreeker; uitvoerig met 
rood Kryt geteekend, door hem zelven. 

50 Een flaspende bedaagde Vrouw, ten halvelyve, in 
aloude Klceding; fiks, met dito, éooxRembrand. 

51 Een dito dito, anders geordonneerd, fraai met 
dito, door den7.ehen. 

53 Een zittende oude Vrouw, by een Tafel, met 
een Boek op den fchooc; kunstig met dito be¬ 
handeld, Qoor denzelven. 

53 Een fiaapende dito, met dito geteekend, door 
denzehen. 

Twee Buks, een jong en een bedaagd Vrouwen- 
Hoofd; uitvoerig rn t rood en zw^rc Kryt ge¬ 
teekend, door Q.Douw. 
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N» B 
55 Het afbeeldzel van Prins Maurits; zeer uitvoe¬ 

rig, mee roud en zwart Kryt, door Mzerenld, 
\ 

56 Een dito van een bedaagd Man; uitvoerig met 
dito geteekgnd, door denzehen. 

57 De Knnïtbeeldhouwer Pigmalion, in zyn ftn- 
deer vertrek ^ bezig aan een Beeld te arbei¬ 
den; fiaai met rood en zwart Kryt ^ door 

Matham. 

5f) Maria met het Kindeken, zeer uitvoerig met 
dito geccekend, dcor J. M. Cock. 

59 Maria met het Kindje, op de Wolken, llaande 
op de halve Maan. in oen glorie; uitvoerig met 
de Pon cn Sapverven, door yj. Bloemaart. 

(Jo Een bevnlüa: Meisje , in aloude Kleeding, ten 
halve lyve; uitvoerig met rood en zwart Kryt, 
door S. ds Bray. 

61 Een aartig Vrouwen Hoofd; uitvoerig met dito, 
door j'. M. Cock. 

62 Een dito dito, met dito, geteekend, door 
F. Pcuribits. 

63 liet pourtrait van M.deVos\ uitvoerig met dito 
geteekend , dcor E. Sadeier. 

64 Het Afbeeldztl van een bedaagd Heer, meteen 
Ridder orde omhangen, met dito geteekend 
door deuzdycn. 

Ó5 Een dito, anders van ordonntntie, met dito ge¬ 
it ekend. 

6ü E''n dito van Z)'', Barthdomcits Schwab , met 
dito geteekendj door denzdrcn. 

h]/j2 
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67 Een Vorstclyk Perfoon, met een Ridder orde 

omhan<!;en; uitvoerig met dito geteekend, coor 
denzel'ven. 

68 Een ftaand Rvidie Vrouwenbeeldje, met rood 
Kryt, door Uenzehen, 

69 Een dito dito, met dito, door denzehen. 

70 Een Studie Blaadje, met vier Handen, met dito 
geteekend, door denzthen. 

71 Een ditOj mtt 3 Vrouwen (ludie Beeldjes, met 
rood Kiyt, door dsnzelven. 

72 Het afbeeldzel van een Anatomisch voorwerp, 
uitvoerig met Sapverven, door J. PAdmïral. 

KUNSTBOEK C. 

In Maroquinen Band. 

Jnhoiidende fraaije Teekeningen, meerendeeh met 
zwart Krytf door beroemde Nederland]che 

Meesters. 

N. C 
j Deeze uitmuntend uitgevoerde Teekening ver¬ 

beeld een zieke Vrouw, op het bed leggende, 
met haar beide handen op de dekens;, naast het 
Ledekant Raat een Tafel, met een Kleed gedekt, 
waarop een Urinaal en een Potje met Medicy- 
nen. Alles bevallig geordonneerd , delicaat en uit¬ 
voerig met zwart Kryt geteekend, door F. van 
Mieris den Ouden. Hoog 10?, breed 94- duim. 

2 Een zwymende Juffer, by haar Kamenier, die 
in een bed«-ukte houding haar aanziet. Deeze 
Teekening is niet minder van behandeling, en 
met zwart Kryt, door denzelren. Hoog 8^, 

s- breed 7 duim, 
N.3 
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3 Door een Nis ziet men een bejaarden Schoolmees¬ 

ter, bezig zynde een Pen te verfnyden; aan 
de Nis han;it een Vogelkooy, een Gordyn, e i 
op den benedenrandrUaat een Zandlooper •, in het 
verfchiet ziel men veri'cheidenc Leerlingen. Alles 
uitmuntend met zwart Kryc geteekend, door 
G. Douw. 

4 Een Vrouw, aan een Tafel zittende, telt haar 
Dienstmaagd eenig geld toe, by het brandende 
Lamplicht; fraai van licht en bruin , en uitvoe¬ 
rig met zwart en rooi Kryt geteekend, door 
P. van Stingdand. Hoog 9^, breed duim.. 

5 Een Vrouw bezig zynde Koeken te bakken; fraai 
van omtrek; üe kleederen breed geplooid, en 
geteekend als de voorgaande, door G. Menu. 
Hoog 10^, breed 7$ duim. 

6 Een bejaarde Vrouw aan haar Spinnewiel zitten¬ 
de ; achter haar een blaazende Kat; deeze Teeke- 
ning is van de aVcrfchoonfie van C. Fisfeher. 
Hoog 14-2 , breed duim. 

7 Een Mans Pourtrait, leunende met zyn arm op 
zvn ftoel; ter zyde een opgeiirikt Gordyn; 
niet minder van behandeling als de voorgaan, e, 
door denze.yen. Hoog ii, breed 94' duim; be¬ 
kend in het Werk van C. Ploos yan jdmJleU 
J. C. Zoon. 

8 Het afbeeldzel van R. Juntus^ mede als de 
voorgaande, door denzelyen. 

g Een Jongeling met een Boek in de hand, mede 
behandeld als de voorgaande, door da Fisfeher, 

10 Een Boer, ziftende op de Viool te fpelen; achter 
hem eenige zingende en drinkende Gasten, 
uitvoerig met zwart Kryt, door C. da Fisfeher 
na A. Brouwer. 

N.iï 
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II Een Dan-iCj RaanJe voor haar Toilet, met haar 

Kameni rj voor haar een Jongeling, mee een 
Lampet i uitvoerig, rast dito, doori^ a7« Mieris. 

11 Het af besidzel van y. pan Kampen, Arcnitect \ 
meesteriy’s met dito, door j. Lieven:. 

13 Het afbeeldzel van Matham, met dito, door 
denzelven. 

24 De D’chter J**. Vos^ als vooren , door denzelven, 

15 Dc Predikant als dito, door denzelven. f,L 

16 De Dichter Conjlantyn Huygens, als dito, door 
denzelven. 

17 Een oud Man, met een Pen in de hand, met 
dito, door denzelven. 

18 Een Grysaart, als de voorgaande, door denzelven. 

19 Een Schilder aan zyn Ezel, bezig een naakt 
Meisje af te fchüderen; achter hem e.n lag- 
chend Man; voorts een menigte üereedJehap- 
pen, uitvoerig met dito, door M. Houbraken. 

20 Een jonge Krygshe'd , in zyn Wapenrusting; be¬ 
handeld als de voorgaande', door C. de Fiefchin 

2,1 I-Jet afbaeldzel van J. de Bray, door hem zelven i, 
uitvoerig met dito geteekend. 

22 Het afbeeldzel van deszelfs Zoon, met dito, 
door denzelven. 

/ ■ 

23 Plet afbecldzel vsn J. de Bray, cp zyn 47^0 
jaar, als dito, door hem zsiven. 
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N. C 
24 Een vrolyk oud Man; delicaat met dito; door 

C- Visfchir. 

È5 Een flaapende Jongeling j als vooren , door den^ 
zelpefu 

26 Een oud Mans Hoofde als dito, door denzelven, 

27 Een Mans pourtrait; fix, met dito, doory, Lhvens, 

28 Een Boeren Binnenhuis, met vier ronkende Huis¬ 
lieden; uitvoerig met dito, door H.M.Zorg, 

29 Stcfanus, aan een Boom gebonden, met een 
Pyl daorfchocen , uitvoerig met dito, door 

de Voh. 

go Een oud Mans Hoofd, als vooren, door C. di 
Zisfcher. 

SI Een Jongelings Hoofd, als dito, door dito 

gz Het pourtrait van D. Ilelmhreeker ^ met dito^ 
door hem zdven, 

33 Een Meisje, zittende by een Schoorfteen en het 
Kaarslicht; uitvoerig met dito, op blaauw Pa¬ 
pier, do.>r P. yan Sltngeimd. 

34 Het pourtrait van jr,yan Mkris3 met dito, door 
F. vm Mieris. 

35 Een Heer, op een Ton zittende, met de hand 
aan zyn hoofd; op blaauw Papier, door G. Ter- 
burg. 

36 Een flsapcnd Kind, met zw3|;t en wit Kryt; op 
blaauw Pspier, door C. Troost. 

Ns7 
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37 Een Hcer,inSpaanrcheklecdlng,nieeste,rlyk,mc;t 

dicu, düor F. Bals. 

De pourtraitten vnr. G. E(>^aQn L. van der Koogzn, 
op een blad, door die ecidc MeeöCtis. 

39 Een Jongelings Hoofd met een Hoed, als voorcTij, 
door L. van der Koog en. 

40 Een blaazende Kar., met dito, door C. de Vhfeher, 

41 Twee fluks flaapende Kinderen^ met dito, doof 
F. yan Mieris. 

4" Twee rustende Honden 5 door dettzelven. 

43 Een flaapende Vrouw, door denzelvett. 

44 T wee fluks, een Mans oneen Vrouwen Pourtrait, 
mcc dito, door Kaaiclyn. 

45 Het pourtraic van F. van Mieris^ met zwart 
Kryt, door yan Mieris. 

4Ö Een naakte Vcnus,in een Landfchsp, door den' 
zelven. 

47 Een dervende Cleopatra, met dito, door A. 
yan Eyk, 

48 Een flaandc Profeet, uitvoerig met Potloot, 
door de Wit. 

49 Een zdttend Jongeling; met zwart Kryt, door 
F. yan Mieru. 

50 Een zittend Jongeling , met een Wynroemer 
in de Hand,"mede met dito, door de Wit. 

N,5i 
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51 Een Man, met een takje Kruiden in zyn hand* 

uitvoerig met Potlood, door^ rots. 

52 Een Vrouw, met een Marktcmraer; met zwart 
Kryij door F. van Mieris. 

53 Hét pouriraic van H. Euferus met dito, door 
H. F os hoven. 

54 Twee ftuks Eybclfche Ordonnantiën, met Pot¬ 
lood , op Ptrgament, door G. Hoed. 

55 Èen Blad met drie Studiën, mét zwart krytg 
door F. van Mieris. 

56 T wee dito dito , door C. de Visfeher. 

57 Vyfftuks met Kinderen, met dito, door denzelvens 

KUNSTBOEK D. 

In Maroquifien Bandi 

tnhoudende fraai gecouleurde Teekenin^en, door 

de beroemdfie Nederlandfche Meesters. 

N. D 
I Dit uitmuntend KunstjuWeel ^ verbeeld, op een 

peel-marmeren Tafel, een Vaas gevuld met geu¬ 
rige Bloemen, als gecle en witte Roozen, Au- 
riculaas, Iriasfen, Hyacinten en andere Bloe¬ 
men , als mede eenigé Waterdroppen en Inféc- 
ten; fraai geordonneerd, bevallig van licht en 
bruin; zeer uitvoerig en dun met Sapverven 
geteekend, door J. van Huyfum. zynde deeze 
een der beroerndfte Teekeningen van dien voor- 
treffelyken Meester. Hoog 19I,breed 13j duim.- 

B N. g 
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2. Een Arcadiesch Landfchap, me,t hoog Geboomte, 

Monumenten, antique Gebouwen en Bergachtig 
Verfchiet, geftofFeerd met een Herder en eeni- 
ge Schapen, die zig in een beekje ververfchen; 
uitvoerig met Sapverven behandeld, door den- 
zelven. Hoog ii, breed 15^ duim. 

3. Een wedergac van de voorgaande,zynde een dito 
Landfchap,met antiqueGebouweri, eh een Fontein, 
waarby een drinkende Ezel; ter linker zyde een 
zittende Vrouw, met een Kind op haar fchoot, 
waarby twee Mannen; in alles behandeld als de 
voorgaande; door denzelven, Floog en breed 
als de voorgaande. 

4. Een Bloemkrans van allerlei geurige Bloemen; 
delicaat en uitvoerig behandeld, door Bronk- 
horst. 

5. Een fteene Tafel, waarop een gevlochte mand, 
gevuld met witte Druiven, blaauwe Pruimen, 
Perfiken, Abricozen, voorts nog een Granaat¬ 
appel en blaauwe Druiven op de Tafel; uitvoe¬ 
rig met Sapjes, door M. van Huyfum en van 
Huy/htn. 

6. Een Wolken-Hemel, met vier fraai gegroepte 
Kinderen, uitmuntend met dito behandeld, door 

de Wit. 

7. Een dito, niet minder dan de voorgaande, door 
denzelven. 

8. Voor een Herberg zitten twee Heeren in het 
Verkeerbord te fpelen, waarnaar een Heer met 
een Pyp ftaat te kyken; in het Voorhuis ftaat een 
Officier het Meisje te caresfeeren, waarnaar een 
ryk gekleed Officier ftaat te gluren; in het ver¬ 
fchiet een Stal met Paarden; fraai en geestig 
van ordonnantie en krachtig met Dekverven ge- 
teekend, door C. Troosh 

JN. 9 
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9. De Godin Venus, met verfcheiden Minnewichten 

in een Boomryk; Landfchap 5 aller uitvoerigst met 
Sapjes, door A. Rent inch. 

10. Een Tros witte Druiven ,• waat op eeil MiiscM 
aast; uitvoerig met dito, door Kray. 

11. Een Hiftorieele ordonnantie van Verfcheiderie BeeK 
den, als de voorgaande, door iVl Verkolje. 

12. Een ryke ordonnantie, voórftellenide Sinieori iri 
den Tempel, het Kind Jefu aannemende; mees- 
terlyk gevolgd met couleuren,‘ naar de Wit i 
door Sara Troost. 

13. Een Hofgezigt, met verfcheiden antique Gehou¬ 
wen, en fraaije Stoffagie, uitvoerig met Water¬ 
verven, door de Moitcheron. 

J4. Twee ftuks Landfchappen ; met verfcheiden Land¬ 
en Watergevogeltens; delicaat met Sapvefveis 
behandeld,' door A. Schouman. 

15. Twee fiuks,het Huis Nyenroden,'by Bfeükelenj 
uitvoerig met dito behandeld, door C. Buys. 

i 6. Twee ftuks bevallige geftoffeerde Arcadifche Eand- 
fchappen, als vooren, door y. Buys. 

17. Gezigt op de Schiedamfche en Rotterdamfche 
Poort, te Delft; als dito behandeld, door A. 
de Haan. 

18. Een Gezigt op den Dam, te Amfterdam, ryk 
met Rytuigen. Paarden, Sleeden;- en een aantal 
Beeldjes gelloffeerd; fraai met Sapverven getee- 
kend, door R. Hinkeles. 

19. Een Gezigt te Utrecht, behandeld alS voorenj 
door JP. y>an Liender. 

' - È a H2Q 
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N. D' 
20. Een Gezigt te Delft, op de Groot&. Kerk le 

zien, als vooren, door A. de Haan. 

11. In een anticq Gebouw, zit een Krygsman met 
een-Snaphaan ;-'fraai van licht em bruin, met 
Dekverven, naar G. van den Eekhout, door T. 
irïïlekens. 

11. Een Gezigt in de Domskerk te Utrecht, met 
ilecldjes geftolTecrd cn dun met Sapverven be¬ 
handeld, door P. van Liender. 

1%. Een dito, zynde een wedergae, door denzelven. 

24. Twee ftuks ryk gelloffecrde Landfchappen, met 
" de Pen en Sapjcs, door Ji. Meyer. 

25. Een Vrouw gelaten wordende; een Jongeling 
houd een brandende Kaars in de cene en het 
Bekken in de andere hand; de Man Ichynt haar 

® met een Rcuktlesje te willen byhelpen; geestig 
met Sappen geteekend, door iK Laoui. 

16. Een bevallig Meisje, haar handen wasfehende; op 
den voorgrond een Jonge met een vogel Ipelcnde, 
ais de voorgaande, door denzelven. 

27. Twee ftuks, de Zyl- en Raampoort, te Haarlem; 
^ met de Pen en Sappen, door 11. ISpïlman. 

28. Twee ftuks Arcadifche Landfchappen, met'Har- 
tebeesten, Schapen en Beelden, als vooren, 
door J. de Bosch. 

29. Een Dame, met een bond jakje gekleed, zit met 
een Naaikuslen op haar fchoot; nevens haar 
op een Tafel een Papegaay in zyn Kooi; als voo¬ 
ren behandeld, door M. Kok3 naar G. Metzu. 

Kso 
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30. Twee ftuks ordonnantiën van verfcheidcn Beelden 

uit de KluchtrpelIen,dcnKSchildcr door Liefde en 
de Tutfrouw Capitein; mede als de voorgaande, 
door J". Jiuys. 

31. Twee ftuks bevallige gefloffeerde Landfchappen; 
uitvoerig met de Pen en Sapvervcn, door 'ï. 

32. Een boomryk geftoffeerd Landfchap; warm, ni£t 
couleuren, door Troost. 

33. Twee fluks, Bodegrave enLexraond, met beeld¬ 
jes geltoffcerd, met dito, door J. ds Byer. 

34. Het Dorp Groot Ammers en Goor, met dito, 
door C. Tronk. 

35. Een geftoffeerd Landfchap, met de Pen, en dito, 
düor'J*'. Cats, 

<6. Een dito dito, door Duit pion, 

37. Twee dito dito, door den Ouden Liendez. 

38. Een Boer, in een Nis, met een Wynroemer op den 
rand der Nis, een Fles, Haring en Brood., niQt 
couleuren, door L. de Moni. 

59. Twee fluks Landfehappen, met Jagers en Paar¬ 
den; met Dekverf, door D. Dakns. 

40. Een Gezigt in de groote Kerk te Haarlem; be¬ 
vallig geftoffeerd, en dun met Sapverven getee- 
kend, door 6’. van JSoorden. 

41. Een BrabandschLandfehap,geftoffeerd ir.etverichd- 
den Beelden en Pagrden; uitvoerig met \v .tein cr- 
ven, door A Feitaina^ naar den Fluxeekn Fre.igi.,'. 

N,42 B 
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42. Een Brabandsch Landfchap, door H. Prins. 

43. Simeon in den Tempel, naar de Wit, door P. 

44. Een Schoolmeester, onderrichtende eenige Kinde- 
l’en, door T. de Roode, 

45. Een Schilder in zyn Kamer, door denzeJven. 

46. Een woelend V/ater, met een brandend Oorlog-r 
fchip, en een menigte andere vechtende Schepen, 
breeder van achteren omfchreven; met de Pei] 
en Sappen, door H. Kabel. 

47. Eenige vliegende Kinderen, door EUiger. 

48. Een Komeinsch geftoffeerd Landfchap, met cou- 
leuren, door G. F. Blondel. 

49. Twee fluks ryk gefloffeerde Wintergezigten ^ 
met Dekverven, door Chalon. 

50. Voor een Buitenhuis, ziet men de Fiere-Pinxter- 
bloem, met verfcheidene Aanfchouwers; met de 
Pen en Sapverven, door C. Chalod. 

51. Een Gezigt op het Damrak, te Amfterdam, zyndc 
een Winter, door J". Pothoren^ naar J”. Ruysdaal, 

52. Drie fluks vrouwen Pourtraitten, door iA 
Stnmph. 

53. Drie dito mans dito, door de Barry. 

54. Twee fluks, met Vogels, door Drost. 

55. Een Schilder in zyn Kamer, bezig zynde een 
Schildery te vertóoncn; met Dekverven, door 
C. Troost. ' 
^ • f . 

Nföj 



T E E K E N I N G E N. 

N. D 
5Ó. Een Boeren Meisje, bezig Boter te kneden; met 

couleuren, door B. van Beesten. 

57. Twee Fruitftukken, door JF. Troost. 

58. Twee geftoffccrde Landfcliappen, met Sapjes, 
door J. Jansfen. 

59. Een Duiniichtig Landfchap, naar J. de Bïsfchop, 
door G. Zegelaar. 

60. De Stad Kiel, door H. de TFlntsr. 

öi. Een mans Pourtrait, naar Bemhrant , door 
Qjiinkhard. 

62. Een Bloemkrans, door O. JFynen. 

63. Een Pot met fraaije Bloemen; dun met Sappen, 
door M. van Huyjum. 

Ö4. Vier Stuks diverfche. 

K ü X S T E O E K. E. 

J.n Maroqtilfien Bandy verguld op V plat. 

Inhoudende capitaale uitmuntende gecouleurde 

Teekeningen y door Nederlandfche Meesters. 

N. E 
I. Dcez.e uitmuntende Teekening verbeeld een Land- 

gezigt, aan een ftille Rivier; op den Voorgrond 
ziet men een overvarende Pont-Schuit, met eenig 
Vee en Landlieden; zeer uitvoerig met Sapver- 
ven geteekend, door A.van d»n Teelde. Hoog ój , 
breed 121 duim. 

B 4 
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S. Een fraai natuurlyk Gezigt, naar ’t leven, ver¬ 
beeldende de Lymmakery, op ’c Blcekcrspad, 
buiten Amfterdain, geltoffèerd met vcri'cheidene 
Beeldjes, in alles uitvoerig met dito geteekend, 
^OQX yl* yaii Epsrdingen, Hoog. breed 12 duim. 

\ 

3. Een Landgezigt by een ftjl Water, waar by ver¬ 
beeld een Overhaal voor Schuiten’, verder een 
Molen, waar by een Vrouw op een Brugp-eti«« 
alles ongemeen natuurlyk en raeesterlvkfraai 
met de Pen en dun met Sapverven , dobr ^ o>an 
Borsfum. iloog. 8, breed lo duim, 

4. Een dito Gezigt naar een Moolen, langs een 
Weg, by _een Itil Water, gcltoifccrd met ee- 
mgL Beeldjes, en verder een Dorpgezigt: fraai 
met dito geteekend, dooi chnziilviin. Hoog 8« 
breed 10 duim. ’ 

5.-Een gedeelte van een Stadgezigt, aan een Wa¬ 
ter waar in een Vaartuig;^ op den Wal ichvnt 
een Kuiper te arbeiden; verder eenige Wonin¬ 
gen; meesterlyk met dito geteekend, door 
Cr. van den Bekhout, Hoog 51, breed 7^ diiim. 

Een capitaal Gezigt van het Hof Valkenburtr 
naar de Stad Breda •,zonachtigen meesterlyk Ih^ai 
met de Pen en ditogeteckenT, door f. de BiBchop, 

breed ló duim. ^ Hoog 84» 

, m Wintergezigt, langs een bevrozen Rivier, aan 
imdej Geversmet Woningen en dor Geboomte; 

E 
beide’’ Oevers nVeb Wbningci 
het s is r\ k geftofieerd ract wandelende en op 
fchaaUen rydende Lieden; met de Pen en dito ge- 
teekend, door H. ^-Iverkamp, bygenaamd de 
itomme onvi Kampen. Hoog 7, breed 12 duim. 

p, Een Binnengezigt van een ProtcrcantfehcKcrk, ge- 
IccAïccrd n±ct vcrfchuiclcnc Beeldjes cn ccniiiG vVrt-^ 
penboraen; fraai met dc Pen en dito geteekend, 
ÊiQör -f, Hoog 7^^ b.>'ocd 6 duim. 
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9. Een dito Binnengezigt van dezelve, met verfchil- 

lende Stoflagie; met dito behandeld, als dé voor¬ 
gaande, door denzehen. 

10. Dezelve dito nog eens, zynde de Prent, als met 
dito, naar denzelven. 

11. In een Italiaansch Landfchap, by een ouden Boom 
zit een Vrouw met een Kind op den Schoot, ver- 
zeld van (taande en rustende Schapen; ter zyde 
vertoont zig’ een Fontein; verder een bedaagd 
Man en eenig Vee; uitvoerig en bevallig met 
Sapverven geteckend , door S. van dsr Does. 
Hoog II, breed 101 duim. 

j2. Een Binnengezigt van de grooteKerk te Alkmaar, 
geftoffeerd met"een Lyk'llatie, die by het Graf 
gebragt word; meesterlyk met de Pen, O. I. y 
Inkt en weinig gecouleurd, door J'. Doomer, 
Hoog 10, breed ló duim, 

13. In een capitaal heuvelachtig Veldgezigt, met 
eenig Geboomte, ziet men vericheidenc grazende 
en rustende Schapen, met hun jongen; verder 
zyn cenigc Veehoeders; zeer uitvoerig en fraai 
met Sapverven geteekend, dooiy^^'. van der Meer ^ 
den Jongen. Hoog 8^, breed ii‘ duim. 

14. Een dito dito, zynde de wedergaö, verbeeldende 
by een afgaanden Weg, Landlieden die een me¬ 
nigte Schapen en Rammen voortdryven; in alles 
als de voorigc, mee dito geteekend, door 
zelven; dito" hoogte en breedte. 

15. Een zeer natuurlyk Gezigt naar het St. Jobs 
Gasthuis, en de Ruïne van cenigc Gebouwen 
te Utrecht, gcPoficerd met Beeldjes, zonacudg 
en fraai met dito geteekend, door'/f. Znfiacven. 
Hoog 9, breed 12 duim. 
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ló. Een dito Gezigt, naar een oude fteenc Brug, 

buiten Utrecht, geftofTeerd met verl'cheiden 
Beeldjes; in alles als de voorgaande behandeld, 
door licnzelyen 3 dito hoogte en breedte. 

17, Een bevallige Ordonnantie, voor een Zaalftuk, 
verbeeldende een Italiaansch Landgezigt, met 
prachtige Gebouwen en andere Gedenkteekens; 
geftofTeerd met een Veehoeder en Schapen, 
uitvoerig met de Pen en Sapverven, door 
de Moifcheron. 

18. Een dito, verfchiilende van Ordonnantie, zynde 
een u eergaé, van de voorgaande , door denzdven. 

jp. Een aangenaam Italiaansch Hofgezigt, met prach¬ 
tige Gebouwen, Standbeelden en Geboomte; in 
alles als de voorige behandeld, door denzelven. 

20. Een dito dito Boomryk Hofgezigt, met Gebou¬ 
wen en Ipringende Fonteinen, geftofTeerd met 
Jagers en dood Wild; in alles als de voorgaan¬ 
de behandeld, met dito, door denzehsn. 

£1. Twee ftuks dito, geftofTeerd met Vyvers, Vaa- 
zen en Fonteinen; fraai en uitvoerig met dito, 
door denzeh'zn. 

22. Een booriiryk Italiaansch Landfehap, met Hen¬ 
gelaars, by een ftil Water; mcesterlyk met de 
Pen en dun gecouleurd, door J. Hackksrt. 

23. In een heuvelachtig Landfehap met Geboomte, 
vertoont zig op dè voorgrond een loopende Os; 
fiks met de Pen en dun met Sapverven, door 

Pynaker. 

24. Een Landfehap, met Geboomte en eenig laag 
.liüiiigewas;natuur!yk en fraai met de PenenSap- 
verven, door j. RuyedMul. Hoog 5|, br. 7| duim. 
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Een woelende Zee, geftofFeerd met zeilende en 
ten anker leggende Oorlogfchepen, Sloepen en 
andere Vaartuigen; meesterlyk met de Pen en 
dun met Sapverven, door IF, van ds Felden^ 
Hoog 6^, breed 7^ duim, 

5Ö. Een Binnengezigt op een boeren Werf, waar een 
Vrouw bezig is met een ketel te fchuuren; 
meesterlyk fraai met de Pen, en dun met Sap** 
verveti, door A. B lorna art, 

VI- Een ftil Water, met zeilende Scheepjes, en Sloep, 
waar in Zeelieden, verder ten anker leggende 
Schepen by een Have; uitvoerig met dito ge- 
teekend, door fF. Fitringa. 

28. Een,Binnengezigt van een Roomfche Kerk, ge- 
ftoffcerd met verfcheiden Beeldjes;zonachtig en 
natuurlyk geteekend met dito, door H. Steenwyk, 

29. Gezigtvan een aloude fteene Poort,aan denVest- 
muur van een Stad, ryk geftofFeerd met verfchei- 
de Beeldjes, Sloepen met Lieden, en verder by- 
werk; uitvoerig, op Pergament, met Dekverven 
behandeld, door J". van der U/ft. 

30. Binnengezigt van de Nieuwe ofSt. Catherine Kerk .-r.A | 
te Amfterdam, geftofFeerd met een Leeraar op 
den Predikftoel, en verfcheiden Toehoorders; fili 
met de Pen en dun gecouleurd, door E. de IFit, 

|i. In een Italiaansch Landfchap, met Ruïne van 
een gebouw, ziet men op den voorgrond een 
Heer te Paard, waar by eenige Bedelaars; fiks 
met de Pen en zonachtig met couieuren behan¬ 
deld, door D. Maas. 

'32. Een bevallig Booraryk Landfchap, geftofFeerd met 
reizende Lieden en Veehoeders; fiks met dito 
behandeld, door L. van Uden, 
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33. Twee Stuks, zytide het eene een Gezigt van een 

Poort van Aviraet, en het andere een Woning 
bydén Vestniuur van een Stad, geftoffeerd inct 
verfcheideniJeeldjes; mecsterlyk met de Pen en 
Roet getcekend,.en dun gecouleurd, door 'f. 
Doomcr. 

54. Een Landfehap met boerenwoningen en Schim- 
ren, by eenig Geboomte; op den voorgrond 
Landlieden te paard en te voet; verder een Huis¬ 
man met Schapen; uitvoerig met Sapverven 
geteekend, door M. Cock. Hoog 8 ^, breed 13 
duim. 

35. Een dito, zynde de wedergae, verbeeldende een 
Landgezigt, met boeren Woningen by een Ri¬ 
vier, waar in verfcheiden Schuiten, en op den 
voorgrond rustende Reizigers; in alles behandeld 
als de voorgaande, door denzehen, dito hoogte 
en breedte. 

36. Een Gezigt langs een Weg, met diverfche Wo¬ 
ningen en Geboomte; tiks met de Pen en 
dun gecouleurd, door G. de Hundekoeter. 

37. Een dito, met verfchillende boeren Woningen, 
in alles als de voorgaande behandeld, door den- 
zehen. 

38. Gezigt van een Zee-ftrand; op den voorgrond ge- 
ftoffeerd met vericheidene Visfers, met hun Koop- 
waaren; verder ziet men een menigte aan zee, 
by visfehers Pinken; in’t verfchiet zeilende Sche¬ 
pen ; meesterlyk met O. I. Inkt en dun gecou- 

* leurd, door Jl. Jf^lerïx. 

39. Gezigt van een Markt of Plein, binnen Rome, 
met diverlche Gebouwen, geftofFeerd met ver^- 
fcheide Beeldjes ; met de Pen en dito, door 
P. Leus. ■ ■ 
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40. Binnen^ezigt van de groote Kerk te Haarlem, ge- 

ftoffeerd met wandelende Beeldjes; uitvoerig met 
Sapverven, door van Nikkelen. 

41. Gezigt van een oud Kasteel,by denVestmuurvan 
een Stad, langs een Rivier, Waar in eenigc 
Schuiten; zeer' natuurlyk en dun, met Sapver¬ 
ven geteekend, door F. Munninx. 

4a. Een Gezigt van de gewezene Yolew>"k, in ’t 
Y, buiten Amltcrdam, met verfcheidene StofFagien; 
mccsterlyk fraai met de Pen, en dun gecouleurd, 
door N. V, Borstnm. 

43. EenBoomryk Landfehap; by een opgaanden weg 
ziet men êenige Rytuigcn*, uitvoerig met Sap¬ 
verven, door II. C. Vroom. 

44. Een dito dito, geftofTeerd met een gaanden man; 
znnachtig met dito behandeld, als de voorige, 
door denzehen. 

45. Een Gezigt binnen een Stad, aan den Vestmuurj 
met aloude 1'orens, waar by eenige Wonin¬ 
gen en verfcheidene Beeldjes; fiks, met de Pen 
en dun gecouleurd, door H. Nverkamp. 

46. Een Land en Watergezigt, waar over een fteene 
Bruggetje by een Hek; zeer natuurlyk met de 
Pen en Sapverven, door Ni. Bloemaart. 

47. Gezigt naar een aloude Poort, waarby eenige 
Woningen; zeer bevallig met de Pen en dito 
geteekend, door La Tombe. 

48. Een Brabands Dorpgezigt met Woningen; langs 
een Weg met Geboomte ziet men Huislieden, 
met beladen Vrachtwagens, en andere gaande Lie¬ 
den ; meesterlyk met de Pen en dun gecouleurd, 
door N. Stalient, 
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49. Vier ftuks capitaaie LarldgeËigten ^ ziende van 

den Reenfcheberg, alle met verfchillende Voorwer¬ 
pen geftofFeerd; uitvoerig met de Pen en Sap™ 
verven, door J. de Beyeri ieder hoog 10, bre^ 
16 duims 

§0. Een zeef bevallig heüvelachtig Landfehap^ met 
Geboomtens; op den Voorgrond een Huisman op 
een Ezel, eenig Vee voortdryvende, by een 
Waterbeekje; uitvoerig met Sapverven getee- 
kend, door de Gr ave. 

^1. Een Italiaansch Landgezigt, meteenige Gebouwen 
cn Reizigers op een Brug; fraai met Sapverven ^ 
door de anders Verflrantie. 

g2. Een Stfandgezigt, verbeeldende een fterk woe¬ 
lend Water, geftofFeerd met visfers Vaartuigen j 
op den voofgfond zyn eenige gaande Lieden; 
meesteiiyk en krachtig met de Pen, Roet en In¬ 
digo geteekendj door y. Breugel, 

§2- Een boomryk Landfehap, met een Rivief door- 
Iheden; verder eenige Gebouwen; met de Pen 
en Sapverven j doof den ouden Lïender. 

§'4. Gezigt van een Levantfche Zeehave, ryk ge¬ 
ftofFeerd met Gebouwen en Gedenkteekehs; op 
den voofgrond vertoonen zig Arbeiders by koop- 
mans Goederen, verder Schepen en Zeelieden ; 
fraai met dito, door A. Storek. 

3S’ Twee ftuks geftofFeerde Dorpgezigten, met Huis¬ 
lieden en Woningen; meesterlyk met O. I. Inkt 
en dun gecouleurd^ door van der Hagen. 

^C.Een capitaale ordonnantie^ verbeeldende een aan¬ 
val van Krygslieden op eenige Legerwagens, over 
een Brug rydende; in de Rivier ziet men zwem¬ 
mende Paarden en Lieden; meesterlyk met de Pen 
en dun met Sapverven 5 do»r C, H. D. Manck. 
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57. Gezigt binnen de Stad Bergen op den Zoom; na- 

tuurlyk en fiks met dito geteekend, door C/atz. 

58. Een bergachtig Landfchap; dun met couleuren^ 
door Doomer. 

59. Gezigt van de Rotonde te Rome; met de Pen 
en dun gecouleurd, door E. Ladehrs. 

KUNSTBOEK F. 

Inhoudetide capitaale ongecoukurd^ Teekemngen 

zo Zes- als Landgezigten ^ alk door de bs- 

roemdjie Nederlandfche en andere Meesters. 

N. F 
1. Gezigt langs een Weg met Geboomtens, ge- 

ftoiFeerd met een Heer te paard en verfcheidene 
gaande Lieden; alles verbeeld zig by een fterken 
wind; verder ziet men een overvaarende Pont- 
fchuit, met vcrfcheide Menfchen &c., by boeren 
Woningen. Deeze uitmuntende Teekening is 
zeer uitvoerig met de.Pen en Roet geteekend, 
door M yan de Velde. Hoog 6breed loi duim. 

2. Een dito heuvelachtig Landfchap, niet eenig Ge¬ 
boomte ; op den voorgrond Landlieden die eenig 
Vee door een Beekje dryven; verder een Vrouw 
op een Vrachtkar rydende; ongemeen fraai en 
bevallig met dito geteekend, door denzelveni 
dito hoogte en breedte. 

3. Een capitaal woelend Zeetje, aan Strand; op den 
voorgrond zyn eenige Visfers by Schuiten; ver¬ 
der een zeilend Oorlogfchip en andere Schepen 
en Vaartuigen; fraai en uitvoerig met ditogetee- 
Jeend, door ÈptfikbiedS’ Hcog ói, breed io^ duim. 

N. 4 



55 C A T A L O G' U S, v. a 

N. r 
4.'.Een:capi.taalelterk woelende Zee, br den Helderv 

■.',;vt,ci'zyde op den voorgrond, b.y ecnHoold, Vislchere 
by hun Vaarcuig; verder een zeilend Oorloglchip 

, ea-yerlchillende Schepen en andere Vaartuigen y 
' ■ In alles uitvoerig als de voorige, met dito ge-’ 

teekend,door denzelpni, dito hoogte en breedte. 

IV Een dito (ierk woelend Y-gezigt, by het Blaaiuv* 
noofd‘;"ryk'gefto'ifeérd mét verfchéiden zeilende 
Schepen; ter zyde ziet men den Dyk en Mu¬ 
ien; allés met dito'geteékend ^ door denzelpsn. 

6. Een capitaal gezigt naar het Dorp Ouderkerk , 
aan den Amltel, gefloffeerd met zeilende Sche- 

' pen, jaagfehuit en Visfers in Schuiten;zonach¬ 
tig en "uitvoerig met dito geteekend, door 
denzehen. 

7. Een grazige weide ^ waar in verfcheiden ftaanden 
rustend Vee; zeer fraai, natuurlyk en uitvoe¬ 
rig met de Pen en koet geteekend, door Ah 
Berchem, benevens het Prentjei 

8. Een dito, zynde de vzedergaê, waaf in twee 
ftaande Paarden, een rustende en twee leggen¬ 
de Bokjes; in alles als de voorige, fraai met 
dito geteekend , door denzelven , met het Prentje. 

9. Een bergachtig Landfehap;, op den voorgrond 
geftoffeerd met twee ftaande Osfen en een Schaap 
by een Waterbeekje; zeer me’esterlyk en na¬ 
tuurlyk, met dito geteekend, door denzelrefi. 

10. In een heuveliichtig Landfehap vertoont zig op 
den voorgrond een Vrouw op één Ezel rydende^ 

• vcrzeld van een gaand man en eenig Vee; verr 
der Reizigers te paard en te voet, by een be- 

' vallig ver'chiet; alles ongemeen fraai,-met'dito 
geteekend ,d^or denzeiver^ y benevens-heg Prentje. 
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ii. Dccze capitaalc ordonnantie in een bonmry!? 
J-andfehap, vertoont een Huisman^- by een l'til 
Water, bezie; zyne voeten te waslchen, ne¬ 
vens hem Haat een Vrouw, verder verzeld van 
itaand en rustend Vee; zoniichtig en uitvoerig 
met O. I. Inkt geteekend, d<x»r de relde^ 
benevens de Prent * door C. Ploos pan Amdel ^ 
J. C. Zoon. 

ré. Een Ttaliaansch I.andgezigt, waarin cen Urne! 
over cen P^ivier; ter z'yde by een opgaanden Weg, 
ziet men een Veehoeder met een Muilezel eii 
eeriige Schaapen; zeef uitvoerig met Roet gd-- 
teekend, door denzelven. 

13. Een dito, zyndc de wedergade niet verTclieidenR 
Gebouwen; op den voorgrond Landlieden, die met 
Vee door een Beekje waden; in alles als de voor¬ 
gaande^ met dito geteekend, door denzelpén. 

H- Een Dorpgezigt ^ met boeren Woningen by Ge¬ 
boomte^ aan een Rivier, waar in Vislchers in een 
Schuit; alles Verbeeld by een Herken wind; fraai 
en uitvoerig met Roet’ geteekend ^ door Jl. pan 
Eperdingen-, 

15. Gezigt binnen het Dotp Èmmenes, buiten Dyks; 
ryk geHofteerd met Huislieden, Paarden en ’Wa- 
gens; uitvoerig met dito geteekend, door den- 
zelven. 

16. In een natuurlvk, heuVelachtigLandzigt ,vertoónen 
zig boeren Huizen en verfchillende Geboomten 
geitoffeerd met rustende en reizende Lieden ent 
eenige Schaapen; uitvoerig met dito geteekend, 
door denzehett. 

17. Een Hcrk woelende Zee, waar in verfcheiden zei¬ 
lende Schepen; op den voorgrond terzyde, een 
hooge Rots; in alles als de voorige behandeld, 
^eor denziïpsn. 

E- 
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18. Een Noordscli Dorpgczigt, aan een Rivier, waar 

by verfchcidene Geboomten, zeilende en an¬ 
dere Vaartuigen; meestcrlyk fraai met dito ge- 
teekend, door denzehzn. 

19. Een dito ditOj aan een Rivier; geftofFeerd met 
Visfchers, Landlieden en verder bywerk; fraai 
en uitvoerig met dito geteekcnddoor denzehen. 

20. Een Brabands Stadsgezigt, met een Gracht door- 
fneden, waarin verfcheiden Schepen en Schui¬ 
ten; verder geltoffeerd met Vrachtwagens, Ar¬ 
beiders en andere; fraai met de Pen, O. L Inkt 
en weinig Indigo getcekend, door J. Breugel. 

21. Een dito Dorpgezigt, ryk geftofFeerd met Post¬ 
wagens, Reizigers te Paard, Vrachtkarren, Land¬ 
lieden met Vee en verder bywerk; fraai met dP 
Pen en dito getcekend, door dinzilven. 

22. Cezigt van een aloude Brug in Rome, aan de 
Rivier, waar by eenigeVaartuigen; zonachtig, 
met O. I. Inkt geteekcnd, diQOii"^sjelyn. 

23. Een bergachtig ItaliaanschLandfehap , met eenige 
Gebouvven en Geboomten, by een Rivier; zon¬ 
achtig, met de Pen en ü. L Inkt getcekend, door 
u'l. Va'hooin ' 

24. Het Huis Lcepelenburg en andere Gebouwen te 
Utrecht, ais door een Vengfter tc zien; uitvoerig 
met dito, door 11. Zaftfepen. 

- Twee ftuksItaliaanfche Marktgezigten, geftofFeerd 
met Beeldjes, Gebouwen ."Fontein- en verder 
bywerk; uitvoerig met de Pen en Roet geteekcnd, 
door B. Breehhcrg. 

zO. Een dito, met prachtige Gebouwen en Gedenk- 
teckens, by een Rivier en verfchcidene Beeldjes; 
fiks met de Pen en 0.1. Inkt, door y. d. UIJt. 
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27. Twee ftüks^ een Dorpgezigt, met Woningen^ 

gelloifeetd met een Postwagen en Landlieden met 
Schaapen; het andere een Water, waar in een 
Vaartuig dat beladen word; beide uitvoerig met 
Roet geteekend, door A. o>an Ever dingen. 

28. Twee dito, een zaaijende Landman, by een Dorp-- 
gezigt, en een Land-en Watergezigt, met Vis- 
lehers en Wandelaars; in alles als de voorige 
geteekend, door denzelven. 

29. Twee fluks Wintergezigten,' gefloTeerd met 
.Paard en Sleede, Schaatfenryders, Postwagen, 
en Houthakkers; fraai met dé Pen en O.L Inkt, 
door denzelven. 

c;o. Twee dito dito beide Dorpgezigten, gefloficerd 
met Schaatfenryders, Jagers, eh Lieden door het 
Ys varende; in alles als de vorige geteekend,' 
door denXelven. 

31. Twee dito, een verbeeldende den Hooibouw, 
en het andere, in een Dorpgezigt, den Becsten- 
handel; ryk geftoffeerd en met dito geteekend, 
dö'jr denzelven. 

32. Twee dito, verbeeldende de Graan-Oogst, en de 
V^\n-Oogst; met verlcheiden by'iverk, met 
dito, door denzelven. 

NB. deeze van N. 27. tot N. 32. zullen volgens Nom- 
mer, of by elkander verkogt werden. 

33. Gezigt naar den Stads-Muur, omtrent ’t kafleel 
St. Angelo, buiten Rome, geftoffeerd met ver- 
fcheiden Beeldjes; uitvoerig met de PenenÜ.L 
Inkt geteekend, door J. de Moucheren. 

54. Gezigt naar ’t Klooster, tusfehen Rome en Ti- 
yoligeftoffeerd met rustende en andere Beeld¬ 
jes; niet minder dan de voorgaande, behandeld 
met dito, cioor denzelven. Zyndc de weergac. 
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£5. Een woelend Water, met zeilende Schepen, en 

andere Vaartuigen, by eenPfoofd van Paalwerk, 
en Visfehers-, zeer uitvoerig met Roet geiec- 
kend, door C. Riitjehoof. 

36. Een bevallig Roomryk Landlcliap, gcfluirccrd 
met Visfehers en Reizigers; raeesterlyk met de 
Pen en O, L Inkt, door 'J. Hackkert. 

37. Cezigt onder door een oude Brivg te Rome, 
naar cenige AVoningen; meestcrlyk met O. 1. 
Inkt geteèkend, door AsJUku^' 

3?. Gezigt buiten de Haarlemmer Poort te Amftcr- 
dam^whet BlaauwHoofd, geltoffecrd met Beeld¬ 
jes en verder bywerk; krachtig met de Pen en 
Roet getcekend, door R:nibrant. 

39. Gezigt van ’t eerste Bolwerk, beoosten de St. 
Antonius Poort , te Arallerdam , omtrent 
A^. 1Ó50. Meestcrlyk met de Pen, en Roet 
getcekend, door deirulvcn. 

40. Een Landzigt by een Ril AA^ater, waar over een 
Brug; geft'ofTeerd met eenige Beelden en Ge¬ 
boomte'; tiks met de Pen en Roet, door ckn- 
zelven. 

41. Een Dorpgezigt, met AARmingen aan een Dyk, 
by een Rille Rivier, waarin' een Pont-Schüit, 
niet Reizigers op een AVagen; meestcrlyk fraai 
met dito geteekend, door deuzehen. 

42. Langs een opgaanden, Weg, vertoont zig een 
Boschgezigt; kunstig met dito behandeld, door 
dcnzeh'en. 

.ya. Op een Binnenplaats voor een boeren Woning, 
z.it een l'eekenaar; verder Geboomte en ander 
bvwerk; m alles meestcrlyk met dito behan¬ 
deld, d.<!i}r G. van den Eekhout. 

N.44 
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44. Een Gezift in de Grep, tusfehen Utrecht en 

Aarnhera; fiks mee de Pen en Roet geteekend, 
düor^ Doumsr. 

45. Twee fluks afbeeldingen- van aloude Kerken en 
Kloosters; fraai en 'bevallig van licht, met de 
Pen en Roet geteekend, door //'i Kollar. 

46. Twee fluks, een bergachtig en een heuvelachtig 
Landi'cliap, met Geboornre en terder Stoffagic, 
zoniichtig en uin'oeng met de Pen en O. I. Inkt, 
door van u-iken. 

47. In een Lanüzigt, by een opgaanden Weg, 
een Huisman op een Paard, u«:or een water¬ 
plas, waarbv een Melkboer en een andere met 
een Kalf; verder Lieden op een Wagen; mecs- 
terlyk met de Pen en O. I. Inkt, door Bleekir. 

48. Twee ftuks f>andfchappen, met Geboomte en 
Jkrgeii, by Itille Waters; llks met de Pen cij 
dito, door K. Rogman. 

49. Gegigr. langs een Vv''eg met Geboomte, en Val¬ 
brug aan een rtillc Rivier; zondchtig met O. 1. 
Inkt, door 1'. de Mouciieron. 

50. Twee Iruks capitaale Dorpgezigten by Douvres, 
geUnfleerd met Reizigers, boeren Woningen, 
en Geboomte; mecsterlyk fraai met Je Pen en 
dito, door //k 6cheliitige. 

51. Een aangenaam bergachtig Italiaansch Landgc- 
zigt, aan een Uil Water; gelloffeerd met Ge¬ 
bouwen , Geboomte en Lieden in een Schuit 
varende; uitvoerig met de Pen'en O. I. Inkt, 
aoor de Muuckeron. 

52. Een dito aangenaam Gezigt, omtrent het V’ati- 
kaan even buiten Rome, met verfcheiden Stof- 
fagie; in alias uitvoerig met dito geteekend , 
door detizelven. 

C 



SS CATALOGUS VAN 

N. T 
53. Twee''iluks Landfchappcn, met Woningen eij 
*' 'Geboomte, beide vericiiillende, gcftofFeerd met 

Reizigers, en Huislieden Vee voortdryyende. 

54. Deeze capitaale Tcekcning, verbeeld het Gezigt 
' naar bet Paleis van Pvlararnii te Rome, geftolFeerd 

met Beeldjes by een Rivier-, fraai niet de Pen 
enBislchopschlnktgcteckcnd, door ƒ. v.d. Ul]t. 

\ 

55. Een dito Porta de la Vigna, del Card. de Esto, 
a Tivoly 1673. krachtig met dito gctcckend , 
door iknzelven. 

55. Een capitaal Boschgezigt , met ondcrfclieidene 
Gcboomten ; geltoticefd met Reizigers; in ’t 
vcncliict een Dorp; mcesterlyk met de Pen, 
O. J. Inkt ca Roet geteckend, door G. deHon- 
clckocta-. 

ff]. Een dito Boschgezigt,met vcrfchillcndc Geboom- 
ten, geftoifeerd metVA andelaars; 
zeer natuurlyk. zonachtig en fiks O. I. Inkt, 
geteekend, door y. Goll, zynde een Gezigt by 
Clarenbeck, buiten Arnhem. 

58. Een dito dito,- anders van ordonnantie, zynde 
een gezigt by Rooicndaal, te dito; gertoöcerd 
met cen^Landman, die Vee voort'dryft; niet 
minder dan de»voorigc, met dito behandeld, 
door dcnzdvcn. 

$■9. Een Dorpgezigt in’tCleefsland, met vcrfchcidene 
Woningen en diverfebe Beeldjes; fiks. met 
zwart ICryt en Roet gctcckend, door Duunur. 

60. Gezigt naar ’t Bclvidccr, te Nymecgen, gc- 
itoficcrd met Landneden ; mcesterlyk met de 
l^cii en dito behandeld, .dcnzGyzn, 
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61. Een ftaand Paardje in een Landfehap, by den 

Stam van een ouden Boom; meesterlyk en kracli- 
^ig met P.oet en O. I. Inkt geteekend, door 
F. Verbeek. 

62. Een Boschachtig Landzigt, geftoffeerd met Rei¬ 
zigers ; fiks met de Pen en dito geteekend , 
door Fk. Konhig. 

63. Een Boomryk Landfehap, ryk geftoffeerd met ftaand 
en rustend Vee; vlug met de Pen, en zoniieh- 
tig met Roet behandeld, door A. v. d. Velde. 

64. Gezigt der Ruïnen van een aloude Poort; met 
de Pen en Roet, door B. Breenherg. 

<55. Gezigt naar de Haringpakkers Toren, te Am- 
fterdam , eer ’er de ' Ipits op was; geftoffeerd 
met werkende Beeldjes, Sleepers en vcrfcheidenc 
Vaartuigen infhet Y; fraai met de Pen, Roet 
en Indigo geteekend, door Den pwireelen Breugel. 

66. In een Boomryk Landfehap, zit een Jager te 
rusten, rurzefd van twee Honden; zonlichtig 
en uitvoerig met de Pen en Roet geteekendV 
door D. ALias. 

67. In een Landfehap vertoonen zig Ruïnen van 
x’en treüeiyk Gc^butuv; met de'Pen en Roet, 
door Foeliubii-rg. 

68. Gezigt van een Kasteel en Vesting, op een 
.Berg gelegen; op den vcorgrond zyn eeniite 
V/oningen; meesterlyk met de Pen en Roet 
geteekend, door G. van den Dekhoiit. 

69. Twee ftuks, een Landfehap met Geboomte, en 
een dito met een hout Bruggetje, over een Ri- 
vrer; gcttoliecrd met Reizigers; zoniichtig met 
de Pen en O. I. Inkt, door'' Fieter 'llnnpeL 

C 4 N.-o 
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Twee ftuks Landfchapjcs, |)eide gertoTeerd mee 
vcrlcheiden Gevogelte; mecsterlyk met Roet ge- 
tcelvepd, door Borjhm. 

71. Twee fraaije Italiaanfche Gezigten, met Over- 
blyflcls van een prachtige Poort en andere Ge¬ 
bouwen en Geboomte; gelbofTecKl met Reizigers; 
bevallig niet de Pen en Roet gcteckend, door 
j. j^un ikr UI ft. 

‘■ih.. 'I'wee Ibuks aang-enaamc Landgezigten, mefeenigc 
‘ • Gebt^omten; beide ryk geltolTeerd met itaand en 

rustend Vee ; uitvoerig^ met Roet geteekend , 
ppor JJ. vflH Bii'gcn. 

73. Een Landfchnp met boeren Woningen en Ge- 
booniie, geltoifeerd met ri-izenden J.ieden; met 
de Pen en O. 1. Inkt, door ^i. ar llimpil. 

74. Twee ftuks eapitaale Gezigten te Tiwdi, gcilof- 
leerd met Veehoeders en Seliaapen envericheiden 
Gebouwen; meesterlyk fraai met de Pen geiiiv 
peerd, door jf. de Moucheron. 

75. Gezigt binnen een opde S;ad in Frankryk, met 
verIc heiden Gebouwen en een Gedenkteeken; 
krachtig met O. I. Inkt behandeld, door Doomer. 

7Ö. Een Landfehapt by een Boom ftaan twee Paarden 
en eenig rustend Vee; meesterlyk met Roet getee¬ 
kend, door A. van de f^etde. 

77, Een Gezigt naar een Kasteel en apdere Wonin¬ 
gen, op een Berg; uitvoerig met roet geteekend, 
uoor A. van Everdingeti. 

'8. |neen bergachtig Landfehap met ec.dg Geboemtp, 
ziet men rustenue liuisiieden, een luuind en een 
rustend Paard en Scha'>t.en; fiks en meés’-er'yk 
r-igci zwart Kr \ t en U. i. Inkc, door B. C/aid' 
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Twee lluKs freftoTeerdo Landfchr.pjes•, fiks niLt 
O. L Inkc gcceckcnd, door huUi. 

Sr, Twee links, verbeeldende het cenc cen Gezigt 
builen een der Poorten te Utrecht; en liet ande¬ 
re een Landgezigt met boeren Woningen en ver- 
ieheiden llaand en rustend \ ep , en eenige Rei¬ 
zigers; fraai met de Pen en O. 1. Inkt, duur 
T.. iU T cldi. 

2.1. Twee ftuks Rrabandfchc Torpgezigten. aan cen 
Rnier; beider) kgellulïeerd met Beeldjes ,Vracht- 
Kurren, beliepen en Woningen; liks met de Pen, 
ü. 1. Inkt en indigo, dgoïw/w/1 luwcckn Brzugc:, 

Si. Twee ftuks vcrfchincnde Landgezigten ; kicck 
met zwart Kryt en Roet geteekend, door ld. 
ZufUCMi.’!l. 

83. Twee ftuks, cen ftil en een woelend Water, met 
zeiiende, dryvende en ten anker leggende Scht* 
pen en vislc'hcrs Schuiten; uitvoerig met Roet 
geteekend, door ^1. SJ/o, 

54. Een Gezigt in deZyp, met vcrfchciden StofFagie; 
uitvoerig met Ü. I. Inkt, op blaauw Papien 

85. Een R iviergezigt, met vcrfchcidcn Schepen, met 
de Pen en dun gecouleurd, door Server. 

26. Een woelend Water, met zeilende Schepen ; met 
de Pen pn Roet, door C. van Jf^ierïngen. 

E7. Een dito, anders van ordonnantie, met verfchei- 
den Sc nepen; met dito, door uL Art field. 

55. Een dito, met dito en eenige Zeelieden , op cen 
Hoofd van Paalw'erk; met dito bciianJe.d, 
II. C. AfQüin. 

L ^ 



42 CATALOGUS van 

N. F 
89. Gezigt naar een alouden Tempel; verder een Land- 

fchap; fiks met de Pen, door M. j>an Cleef. 

90. Gezigt naar ’t Slot te Hooningen; met O. I. Inkt. ) '' 

91. Twee fluks, een ftil en een woelend Water, 
met Schepen en Yisfcliers ; met O. I. Inkt, 
door y. Percellis. 

92. Gezigt naar een óiid Kasteel en andere Woningen; 
met "de Pen geteekend, door C. Visfeher. 

93. Twee fluks, op cén Blad,gefloreerdeLandgezig- 
ten; uitvoerig met de Pen geteekend, door 

KUNSTBOEK G. 

Jn esn Maroquimn Band. 

Jnhoudende zeer fraatje Hi lorkele Teekeuingen 

door de beroemdjh Brahatidjche en 'Nederland- 

J'che Meestérs. 

N. G 
1. Een ryke Ordonnantie, voorflellcnde de gefchie- 

denis'daar Abraham aanzienlyke gefchenken van 
Melchifedck ontfangt; uitmuntend met de Pen 
omtrokken en breed gewaslchen, met O. 1. 
Inkt, door B. F. Rubbens. Hoog 144, breed 
161 duim. 

2. De vier Kerlk\'aders, geplaatst voor het 11. Au- 
taar, met bywerk en fJeelden, zynde cene ca- 
pitaale famcnftelling •, kloek en heerlyk behan¬ 
deld met de Pen en Roet, door M. Bluemaert. 
Hoog 18, breed 13 ^ duim. 

3. Een gcestclyke Ordonnantie, zynde een aanbid¬ 
ding van Engelen en Geetteiykcn, vcor het 
H. SaGramene; .ryk van Beeidén en behandeld 
in dezelfde manier als de voorgaande, door den- 
zelven. Hoog ló, breed 14 duim. 

N, 
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4. De verfchyniug van Christus by den heiliger^ 

Loijola, niet veele Beelden in de Wolken; ge- 
teekend als boven, door den’^sh'sn. Hoog 17, 
breed 13 4tü,m. 

5. De Hemelvaart van Christus, by een menigte 
A'an Beelden; meesteriichtig met de Pen en 
Roet, door denzehen. Hoog 18 , brec-d 13 
duim. 

6. De Boodfchap aan P.laria door den Engel, by 
vliegende Kinderen; geteekcnd als boven, door 
denzehen. Hoog 13, breed iiduim. 

7. Yenus in de armen van Vulcanus; fiks met dc 
Pen en Roet, door B. Spranger. 

8. Een hiftoricel Onderwerp; mcesterlyk met dq 
Pen en Roet, door C. xan Haarlem. 

p. Een Ornamenttcckening; kunstig met de Pen 
en Roet, en weinig gehoogd, door P. P. Rabbens. 

Xq. Een dito als Eoven, door denzel^^en. 

II. Dc Avondmaal houding van Christus, met de 
Apostelen; met de Pen en Roet, uitvoerig gc- 
teckend, door Marten de Fos. 

11. Maria met het Kindeke op den fchoot, binnen 
een Roozenkrans; uitvoerig met dc- Pen en 
Roet, en met wit gehoogd, doox H. Bloeinaert. 

13. Faiomons eerfte Recht, een ordonnantie van vee- 
Ic Beelden; uitvoerig met de Pen en Roet, 
door L. van Leydcn. 

pg Een bevallige Vroinv voor een Toilet gezeten, 
waarachter cene Baande Dtenstmaagd; uitvoerig 
piet Roet o^ewasfehen, door G. ter Burg. 

N.Jp 
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15, Een zinnebeeldige Titel ; meestcrlyk mee de 

Pen, Cn 1. Inkt en Wie, door Zaddaar. 

ló, Venus, op de Waterkar, met veel bywerk; üks 
met de Pen en Roet, door B. Sprang er. 

17. Een knielende Heilige; boven vertoont zig 
Maria in de Wolken by ZAvevende Engelen ; 
fraai met zwart Kryt^ ü. I. Inkt en" Wit, 
door ^1. van Diepenbeek. 

i2. Een hiftorieele Ordonnantie, zynde cen Strand- SezigC te Schcveningen; ryk geltoffeerJ met 
velden cn R\“tuigen en in Zee een menigte 

‘Vaartuigen; met de Pen en Roet uitvoerig ge- 
tcekend, doo-r J. Blsjchop. 

19. Het uitdeelcn der Pryzen aan de Boogfehuaers, 
waarvan het Scnildery op bet Stadhuis is be¬ 
rustende; zynde decze Tcekcning uitvoerig cn 
fraai met Ó. I. Inkt gewaslcheii, door B. van 
der Uelsi. 

2:0. Simeon in den Ternpel , liggende geknield cn 
houdende het kind Jefus in de Armen, waarby 
IVIaria, en Joleph, benevens nog eenige Beelden 
?ig vertoonen; krachtig met de Pen en Roet, 
door Rembrand. 

21. Een oud Man in een Lcuningftoel gezeten, by 
een lezenden Jongeling; zynde een Lamplicht, 
natuuriyk en 1‘raai als boven, door denzelven. 

22. Een Vrouw over de Onderdeur, van achteren 
te zien, waarvan de Prent te vinden is in het 
werk van den Verzamelaar; geteekend als bo¬ 
ven, door denzelven. 

23. Het Binnenvertrek en Voorhuis van de W*oe 
ning van Rernbrénd; gcteckend als boven, door 
dcnzdven. 
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De Werkplaats van Rembrand; als voren ^ door 
(ktizilxcn. 

Het (rtidc Jagthuis van de Graaven van Hol¬ 
land , in s’üravenhage ; als boven, door den- 
zeJxtn. 

St. Willchrordus, (baande ten voeten uit; raet 
de Pen, Roet en Wit, door ^4. Bioemaert. 

s8. 

CIQ. 

De verryzenis van Christus , hy de verbaasde 
Krygskhechten; als boven, door denzelyeti. 

3^- 

SI. 

33- 

34- 

ff-X, 

Maria door den Engel begroet, zyndc cene be¬ 
vallige ordonnantie; fraai met Roet en Wit, 
door ƒ■. de IVit. 

De Doping van den Moorman, waarby veele 
Beelden; fraai geordonneerd en getcekend met 
Ü. 1. Inkt en met Wit gehoogd, door denzelren. 

Een Manshoofd met een Baard; (lont geteekend 
met zwart Kryt en Ü. I. Inkt, door P. P. 
Rubhens. 

Een Doodshoofd,opzyde tczien; alleruitvoerigst, 
met O. I. Inkt, doof A. Durer. i 

Een bybelfchc Gefchiedenis, zynde een ordon¬ 
nantie van vyf Beelden; meestérachtig, met de 
Pen, rood Kryt en O. I. Inkt, door G. van 
den Eeckhout. 

De Opftanding van Christus, by de verbaasde 
Krygsknechten; met de Pen, O. I. Inkt en met 
Wit gehoogd, door de JEit. 

Het verdryven der Handelaars uit den Tempel; 
geteekend als boven, door E. Picart^ 

N.35 
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35'. Een fchryvend man aan een Tafel, waar by een 

ander Beeld geplaatst is; geteckend op blaauw 
• Papier, met de Pen cn O. I. Inkt, door J”. Steen. 

gö. Een lezend oud Man, gezeten voor een Vengfter- 
raam; krachtig met de Pen en O. I. Inktdoor 
S. yan Hoogflraten. 

37. Een zittend Jongeling; breed en fiks met Roet 
behandeld, door G. pan den Eeckhoiit. 

38. Twee zittende Beelden, in een Landfehap; met 
zwart Kryt cn Roet, door ^4. Bloemaert. 

* 

39. Christus gezeten by de Discipelen; meesteracli- 
tig, meCcle Pen én Roet, door Rembrand. 

4c. Een hiftorieel Onderwerp van vccle Beelden; als- 
boven, door denzehen. 

41. Een Goden' Gezelfchap ; uitvoerig met de Pen 
en O. I. Inkt, door 1\ de Jode. 

4e. Een knielende Pdlonnik met het Kind in de armen, 
breed gewasfehen met 0.1. Inkt en zwart Kryt f 
door P. F. Rubbens. 

43. De drie Bevalligheden, een B'oemmand ophef- 
iende; als hoven, door denzehen. 

44. Het Sterfbed van Jacob, eene ordonnantie van 
veele Beelden; met de Pen cn Roet, doop' 
Re^nbrand. 

45. Een Ordonnantie van vier Beelden; breed met 
Roet, door G. de Lairesje. 

4Ó. Een zittend Vrouwenbeeld by een Tafel, met dc 
Pen, door Rembrand. 
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47. De Avondmaal houding van Christus; uitvoerig 

met de Pen, door denzelven. 

48. Een hevige Schermutfcling tusfchen Ruiterben¬ 
den ; uitvoerig met O. 1. Inkt, door Hugtenburg. 

49. Vcrkeerdbordfpeelders, in een Binnenhuis; zeer 
breed en fraai met O. I. Inkt, door C. Dufart. 

50. Een Juffrouw aan het Toilet, by een fla^nd Man; 
met Roet, door G. ter Borch. 

51. Een boeren Binnenhuis, met Beelden en'veel by- 
werk; als boven, door C. Dufart. 

52. Een Vrouw by een Wieg, in een Binnenver¬ 
trek; met de Pen en Roet, door C Bega. 

53. Een Binnenhuis met drie Beelden; geteekend als 
boven, door A. van Ostade. 

54. Een Binnenhuis, waarin een Moeder een Kind 
pap geeft, en van achteren een Man by een Ee- 
tenskasc; uitvoerig als boven, door denzelven. 

55. Een geestige Ordonnantie van vcrfcheiden Beel¬ 
den ; als boven, door yl. Brouwer. 

56. Een Vrouw in een Bakermat, by een zittende 
Boer en Kinderen; fiks, met de'Pen, door A. 
van Ostade. 

57. Het groote Binnenhuis met dansfende Beelden; 
als boven, door denzelven. 

58. Een grappige OrdonnaYitie, met zwart, wit Kryt 
en Ü. I. Inkt; door j. de JFit. 

59. Een Straatlooper, zynde een Rotteman; met de 
Pen en O. I. Inkt, door C. Dujart. 

N.fc 
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^0. Twee ftuks, zynde-Gezelfchap van muficecrendc' 

Eeelden; geteèkend als bo\'en; door J?; l-'erkulje. 

6i. Twee ftuks hiftoriccle Onderwerpen; uitvoerig; 
met de Pen en O. 1. Inkt, door ra/! c/er renne. 

ба. Een gekroond Mariabeeld , houdende het Kind 
in de armen; met de Pen, door Diepenbeek. 

63 Een kiftoricéle Ordonnantie; met de Pen en O. 
l. Inkt, door Knnjj-'ert. 

64, Een dito ^ met roodaarde, door G. ds Lairesfe-.- 

65. Een dito als boven, met de Pen, door denzelren 

бб. Twee ftuks dito, met de Pen, door denzelren. 

67. Twee ftuks dito, als boven, door denzelren. 

68. Een dito als boven, door L. F. du Botirg. 

69. Christus aan het Kruis, als boven, door M. raM 
dan Berg. 

KUNST- 
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KUNSTBOEK H. 

In Maro^idnén Band. 

Jnhoudiuds capitaaie gecouletirde Teekeningen y 

door biroemde Neder landfche Meesters. 

N. H 
I. Deczc uitmuntende cn zcldzaame Tcekening ver- 

beeld een ftille Rivier, firooraciide voorby een 
Kasteel, ’t welk in het geboomte legt; in hec 
vtater ziet men verfcheiden Vee, dat door een 
Herder gedreven word ; alles is met de Pen 
meesterlyk geteekend en met Sapverven dun ge- 
couleurd, door N. Eerchem. Hoog iii, breed 
17d duim. 

Ken Akkerland, waar achter een uitgeftrekt ver- 
fchict; geftoffeerd op den voorgrond met een 
menigte Schaapen, by een (taanden en een zit- 
tenden Herder; natuurlyk en zonachtig met Sap¬ 
verven, alleruitmuntendst behandeld, door ..A 
van de Felde. Hoog 7, breed 10 duim. 

3. Een bevrozen Rivier, aan een Dorp gelegen; 
geltolteerd met verfcheidene Beelden en Schaat- 
lenrydcrs; (raai met Sapverven behandeld, door 
M. van Everdïngen. Hoog 6, breed 9 duim. 

4. Een Gezigt op de Mariekerk te Utrecht, met 
Beeldjes geftoffeerd, en dun met de Pen en Sap- 
jes geteekend, door P. Saenredam. Hoog 132, 
'breed 19 duim. 

5. Een Landfehap met geheiligde Graflieden, waar 
by eenige Vrouwen naderen , om hetzelve met 
bloemen te befft-ooijen; fraai met de Pen en 
Sappen , door J. de Myncheron en de fP'it 
Hoog 9I, breed 12^ duim. 

D N. <5 
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6. Een Landfchap, met een hiftorieele ordonnantie 

van Beelden, als de voorgaande , door dezelfde 
Meesters. Hoog pi, breed 6^ duim. 

7. Eert dito, zynde een wedergaê. 

g. Twee ftuks, italiaanfehe Zeehavens, met Beeldjes 
en Vaartuigen geftoffeerd, dun gccoulcaird, door 

Stork en de Moucheron. 

9. De Binnenplaats van eenanticq Gebouw, met een 
Waterput; met twee Vrouwen geftoffeerd; duil 
met de Pen en Sapverven geteekend, door Doo- 
mer. Hoog 9, breed ii duim. 

10. Twee ftuks, Landfehapjes ,met verfcheiden vreem¬ 
de Land- en Watergevogeiten; benevens een 
leggende Ree; alleruitmuntendst met Sapverven, 
door A. Schouman. 

11. Een dito, in alles als de voorgaande. 

12. Een Gezigt op de Stad Rhenen; de voorgrond 
met een Postwagen geftoffeerd ; met Sappen, 
door Doomer. 

jg. Een Gezigt in de Diergaarde, by Kleef, met 
Harten gcftolfeerd; zynde deeze zëldzaame Tee- 
kening met Sapjes behandeld, door vatt 
der Heyden. 

14. Een Pot, met verfcheiden lborten van Bloemen; 
fix, met Sappen, iiOOï ffanQ,\\Mkhl el van Huyfun. 

15. Een Land- en Riviergezigt, befchenen wordende 
door een volle Maan; "in het water een Jaag- 
fchuit, en een Visfeher; .natuuiiyk met Sap¬ 
pen, door H. KohelL 

lö. De Kerk van St. Picter, te' Nantes; ryk ge¬ 
ftoffeerd en dun gccouleurd, door Doomer. 

N;I7 
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17. Het Berffer-Bosch, by Alkmaar; als vooren- door 

denzihen. 

18. Twee Iluks Hofgéöiigten, met Stoffagie, van ƒ! 
de Wtt; en ’t Landfeha^, door y. de MoUcheron, 

ïg. Een ftcenen Tafel^ waarop eert Taés; éenige 
Bloemen, een tros blaauwe Druiven, Canteloep 
en takje Bramhozen ; uitvoerig met Sapverven? 
door Os. 

20. Een dito ^ alS- VOoren, dooi' M. vaH Huyfum: 

2f; Op een Brug ftaat een Man eii Vfoiiw; met een 
Mandje metVogelen; in’tverfchieteenige Schaat- 
fenryders; natuurlyk, door M. van Averkamp. 

22. Een bevfozen Rivier, waarop verfcheide_ Schaat- 
fenryders. Kolvers en wandelende Beeldjes j uit¬ 
voerig, door denzelven. 

23. Een Gczigt op een Eleekery \ vol werkende 
Beeldjes en Aanfehouwers, mét de Pen en Sap- 
jes, door G. van den Eekhoiit. 

24- Een Gezigt op een Brug,' iri een' Franfche Sl^ad;- 
ryk gelloffecrd, door J. Doomer. 

Twee ftuks Land- en Watergezigten , met vef- 
fcheideii Gevogelten geflofteérd, uitvoerig, met 
Sapjes,' doQr Bronkhorst. 

2Ör Een Landfehap, met diverfe- Gevogelten, mees-’ 
terlyk, met Sapjes, door .A: Schouman. 

27. Een‘dito: ais vooren, door denzeJven. 

Si8, Een Landfehap met Boeren Woningen en Go» 
boomtey met «üto, door F. 'Bol. 

D % 
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29, Een Lnndfchap, als vooren, door denzelven. 

go. Een Gezigt te Ma?.stricht; dun, met de Pen en 
Sapvereen, door J. de Grove. 

gi- Twee fluks I-andichappen met boerenwoningen, 
Beelden en Beesten; fraai met de Pen en &ui~ 
ne Inkt, door A. Bloemaert. 

g2. 1'wee dito, als boven, doov deiizelven. 

33. Een bevrozen Rivier, daar eenige Visfehers be¬ 
zig zyn met Visfehen; op den Dyk een Post¬ 
wagen; uitvoerig, met de Pen en Sappen, door 
Tl/, van urlverkamp. 

34. Een Gezigt aan een Vestmuur en Lynbaan; gc- 
iloffecrd niet werkende Beeldjes, als boven, 
door denzelven. 

35. Een Wintergezigt, geftoffeerd met verfcheiden 
Beeldjes; dun met Waterverven, door A. van 
Ever dingen. 

36. Een Gezigt te Doesburg, aan den Wal., met 
eenige Lieden, bezig Linnen te Bleeken, met 
Sapv’erven, door J. de Beyer. 

37. Een Rhyngczigt, met Schepen en Schuiten; 
met Dekverven, door H. Rademaaker. 

S8. Twaalf fluks, zynde de twaalf Maanden des 
Jaars; uitvoerig met de Pen en Sapverven, 
door II. Meyer. 

39. Een ftil Water, met verfcheiden Vaartuigen en 
Beeldjes; fraai met Sapjes, door M.v. Averkamp. 

40. Eenige Beeldjes op het Ys, als hoven, door 
demelven. 

K4ï 
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41. Eenigc Beeldjes, by een Paard en Sleede; als 

vooren, door denzelvsn. 

42. Twee fluks Landfchappen, met grazende en 
leggende Beestjes en Beeldjes; met Sapjcs^ door 
denzelven. 

43. Twee ftuks dito dito, door denzelven. 

44. Een dito dito, door denzelven. 

45. Gezigt aan den Uithoorn^ met dito, door C.Btiys. 

46. Gezigt aan de Ncsferfluis, door denzelven. 

47. Een Vink met twee Koppen; uitvoerig met 
Waterverf, door A. Schoiiman. 

.48. Een Gezigt tc Maastricht; door J^. Clots. 

49. Twee ftuks, grazige Weiden , met verfcheiden 
Vee, en andere Stoftagie ; met Sapjes, door 
J. Janjon. 

50. Twee ftuks, geftoffeerde Landfchappen; met 
dito, door C. van Noorden. 

51. Twee ftuks j bergachtige Landfchappen , met 
verfcheiden Vee; met dito, door de Rue. 

52. Een Distel met Infeften, uitvoerig, door'^^/7- 
cola. 

53. Een Nageltak; door denzelven. 

54. Twee ftuks. Blaadjes met' Infcdlen;' door van 
Kesfsl. 

55. Twee ftuks, antique Poorten; met Sapjes, door 
van Kal. 

D 3 N.5Ö 
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56. Twee fluks Landfchüpjes, n^ét Qlyverf-, dóór 

Nikkilen. '' ' ' 

§■7. Twee dito, met Kikvorsfehen sn Hartebeestjes; 
met couieuren, door R.'Xas-w^. 

58. Eenige Apen, Uilen en ander Gedierte, in 
een Gewcli'; 'met dito, door C. X^ftle^n. 

59. Een Gedenkzuil-, met dito. 

Drie ftuks, diverfa, doör de Haan ^ én andeFèn. 

KUNSTBOEK ï. 

Jnhoudende ^ Tcskening'n d&or JAN <?/; OASPE^ 

LUIKEN. 

N. I 
A. Een capitaale Ordonnantie, daar Mofes bevel 

geeft, om de afgodendienaars in Israël t.e llraf- 
fen; met de Pen geteekcnd, en met Roet en 
O. L, Inkt gcwasichen, door J-an Luiken. Hoog 
ii , breed 211 duim. 

3. Het cprichtcn der 12 Gedcnktéckens, en het Brand- 
ofter der kinderen Isracls, dito dito. Hoog ii, 
breed 142 duim. 

3:. Eén der Plagen van Egypten, zynde de Hagel 
en het Vuur; é.c-c,': dito\ met de Pen geteckend 
en door Goeree.^ met O. I. opgewaslciicn. Hco 
II, breed 14 dnlnj. 

4. De .Moord van St. Bruftholomeusdag, en vólgen¬ 
de Diigcn, te Parys, A^'^. 1572, m 2 Blaadcn; 
met de Pen, en O.. L Inkt opgewasfehen, door 
ym LuikenHoog ri, breed 15 duim. 
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5. Hendrik de 4de Koning van Frankryk, in zyn 

Koets vermoord, A^. 1610; door f. Luiken, 
met de Pen geteckend, en mét O. I. Inkt op- 
gewasfehen. 

6. ’t Oproer voor ’t Huis van den Bisfehop te Nan- 
cy; mede fraai met de Pen geteekend, en met 
O. I. Inkt opgewasfehen, door denzelven. Hoog 
11, breed 14 duim. 

7. Het mishandelen van een dood Ligchaara, te 
Tours; door J. en C. Luiken. Hoog ii, breed 
14^ duim. 

8. Abrahams Gellacht en Maagfehap; met de Pen 
geteekend, en met 0.1. Inkt opgewasichen, door 
Jan Luiken. 

9. De le Banieren van de Kinderen Israëls; zyndc 
dit een fraaijc ordonnantie, dito dito. 

jo. Een capitaale Tytel, gefchikt vóór de IliPprie 
van de vervolging der Protellanten in Frankryk; 
met de Pen geteekend, door denzelven. 

II. Twee Geestclyke Ordonnantiën, uit den quarto 
Bybel; met de Pen geteekend, door dif9. 

11. Twee dito dito. 

13. Twee dito dito. 

14. Twee dito dito. 

15. Een Ordonnantie, uit de Gottfried-Chronyk. 

16. Twee fluks dito, uit ’t Mennoniten Martelaars- 
Boek, met de Pen en Roet gewaslchen. 

dito. 

D 4 

17. Twee dito 
N.]8 



56 CATALOGUS VAN 

N. ï 
18. Twee ftuks Ordonnantiën; met de Pen geteekend, 

uit ’t Boekje; De Onwaardige Waereld; door 
Jan Luiken. 

19. Twee dito dito, zynde een weinig met 0. I- Inkt 
opgcwaslchen, 

2,0. Twee dito dito. 

21. Twee dito dito. 

22. Twee dito dito, uit ’t Boekje: De Befchou- 
wing der Waereld; met dc Pen, en 0. I. Inkt 
opgcwaslchen. 

G3. Twee dito dito. 

24. Twee dito dito. 

25. Een fraaije Ordonnantie; met de Pen, O I. Inkt 
en Roet. 

26. Twee ftuks, uit ’t Boekje: ’t Huisraad; zynde 
de Rustbank en de Stoel; met de Pen en O. I. 
Inkt, door denzelven. 

27. Twee ftuks, zynde de Kagchel en de Bezem; 
nïet de Pen en O. I. Inkt. 

28. Twee dito,betPorcelein, en de Linnenkast; dito. 

29. Twee dito, de Schuijer en de Vuurtang; dito. 

3c. Twee dito fraaije, met de Pen geteekend, zynde 
’t Schildery, en de Kam. 

31. Twee dito, de Koekpanen het Broodmes; dito. 

32. Twee dito, de Waschben, en ’t Schuurgereed- 
fchap; dito. 

^'■23 
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3ig. Twee ftuks, de Juweelkoffer , en de Vleesch- 

kuip; dito. 

34. Twee dito, uit het Kinderenbockje; dito. 

35. Twee dito dito ^ en opgewasfchen, met 0.1. Inkt, 

3Ó. De Tytel van ’t Boekje genaamd: Jefus en de 
Zie], en 32 ftuks Ordonnantiën tot hetzelve 
Boekje behoorendo; allen met de Pen zeer 
fraai geteckend, door fan Luiken. 

37. Twee en dertig ftuks luchtige Ordonnantiën; met 
de Pen, uit ’t Boekje: De Onwaardige Wae- 
rcld i door dcnzelxen. 

38. Drie fraaije Tytels ; met de Pen geteekend , 
door denzehen. 

39. Zestien ftuks Straatloopers ; met de Pen, en 
O. I. Inkt, door Casper Luiken. 

40. Twee Geestelyke Ordonnantiën, diOtox denzehen. 

KUNSTBOEK, K. 

In Maroquinen Band. 

Jnhoudende capitaale Bloem- en Fruitflukken, Land- 
fchappen en andere F'oorwerpen met couleu- 

ren 3 doof Neder landjche Meesters. - 

N. K 
I. Dit capitaal en uitmuntend Voorwerp, vertoont 

op een marmeren Tafel, een Mand gevuld met 
allerlei geurige Bloemen, waarop eenige In- 
fcëlen aazen. Alles evenaart de natuur, en is 
bevallig van licht en colorict; ongemeen uit¬ 
voerig'" en delicaat, met Sapvervcn behandelu', 
door 'J. fian Huyjum. Hoog 17, breed 14 duim. 
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2. Een lleene Tafel, mede met een Pot met 

fraaije Bloemen; in alles behandeld als de voor¬ 
gaande^ door o?an Os. Hoog 14 v , breed 
II 4: duii]!. 

Een Arcadiesch Landfehap, met een Waterplas, 
ryk van Geboomte en fraaije Stoffagie; uitvoe¬ 
rig met de Pen, en couleuren, door Pan 
Éuyjum. Hoog 74, breed ój- duim. 

4. Een Italiaanfche Have, met Galleijen, en ryke 
Stoffagie van Beelden; lutvoerig met Dekver¬ 
ven,^ door J. pan der UI ft. Hoog 7_, breed 
10 duim. 

5. Een Hofgezigt, met prachtige Gebouwen, Ge¬ 
boomte en Scofliigie; uitvoe'rig met de Pen en 
Sap ver ven, door f. de Maucheron, Hoog 9, 
breed 13 2 duim. 

6. Een weergaê van de voorgaande. 

7. Een dito als vooren, door denze/Pèn, 

8. Een dito, zynde een weergaê. 

9. Een Winterjtezigt; het Ys ryk geftoffeerd, met 
Arren- en Prikflecden, en een menigte Schaat- 
fenryders; met de Pen, en Waterverven, door 
M. pan Idperkamp. 

ïo. Een woelend Water, met Schepen en Schuiten * 
dun met Sapjes, door A. pan Eperdingen. 

II. Een bevrózen Rivier, met Schaatfenryders en 

andere Stoöhgie ; ais de voorgaande, door 
denzelpen. 

ïü. Een Landgezigt, met ftaand en leggend Vee; op 
den voorgrond een Melkboerin • ffaai met de 
Pen en Sapjes, door A. p. Borfum. 

Hl?. 
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|3. Een Wintergezigt, ryk geftoffeerd als vooren, 

door denzehen. 

J4. Twee ftuks, een Zomer- en een Winterge- 
zigt; mee Sapjes, doof P. Coops. 

1$. Een Dorpgezigt, op den voorgrond eenige Beeld¬ 
jes, bezig zynde in de Turf te arbeiden; mee 
de Pen en Sappen, door van Ever dingen. 

16. Een bergachtig Landfehap , met Geboomte, 
een Waterval, en Reizigers te Paard geftof- 
feerd; met Dekverven, door van Battum. 

17. Een Rivier aan een Stad gelegen, met verfchei- 
den Stoöagie; met Sapverven, door J. Doomer, 

|8. Een Gezigt op de Stad Arafterdam, uit het Y 
te zien; op den voorgrond een Melkboer; als 
VQoren, door de?izelv'en. 

39. De Vesting Hamerftein, aan den Rhyn; geftof- 
Jeerd met een Wagen met Osfen, en Beelden; 
behandeld afs de voorgaande, door defjzelven, 

lip. Een bevrozen Rivier, met verfcheiden Winter- 
vermaaklykheden geftoffeerd; met de Pen en 
Sapjes, door M. van .pE er kamp. 

gi. Twee ftuks aangenaame Landfehappen, met Gcr 
booraten en AlUterlanden, bevallig met Schaap¬ 
jes- en Beeldjes geftoffeerd; dun met Sapjes, 
door y. Cau, 

t2. Een Proteftantfehe Kérk, van binnen te zien; 
geftoffeerd met Beeldjes; met Sapjes, door F. 
Eienrejum. 

Een dito dito, door dsnzelveiu 

K24 



6o CATALOGUS van 

N. K, 
24. Een Gezigt, op de Stad Dordrecht, met cou- 

leurcn, door A'l Schoiiman. 

25. Een Dorpgezigt, als dito, door denzelven. 

, 26. Een Diiingezigt, met Stolfagie; en met Sapjes , 
/ door yl. van Ever dingen. 

27. Een Wintergezigt, door denzelven. 

28. Een gcfloffeerd Arcadiesch Landfchap; met Dek- 
verven, door de Moucheron. 

29. Twee fluks Gezigten aan den Rhyn, met Dek¬ 
verven, door yl. Radeniaker. 

30. Een Gezigt. aan een Buitencingel; met de Pen, 
en een weinig gecouleurd, door Rembrand. 

31. De Dom te Keulen, met Sappen, door J.Doomr. 

-32. Een Kerker van binnen, daar Petrus door den 
Engel word uitgeleid, door II. van Steenmk. 

33. Een Gezigt op Rotterdam; bevallig van licht, met 
Dekverven, door van Battum. 

54. Een boomryk Landfehap, met StofFagien; als de 
vorige, door denzelven. 

35. Een_ Rhyngezigt; natuurlyk, met Sapjes, door 
Philip Koning. 

36. Een Schermutfeling van Ruitcrv; met Sapjes, 
door D. Maas. 

37. Twee ftuks Waters met Schepen, door kE, 
Vitringa. 

N.38 
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38. Twee (tuks, eenig Land- en Watergevogelte; 

dun met Sapjes, door A. Schouman. 

39. Een T.afel, waarop Perziken, blaauwe Druiven, 
een Mispel efi Inleften; uitvoerig met Dekver¬ 
ven, door 11. Hcngstenburg. 

40. Twee Stuks Leeuwenkoppen, door C. Zaftleren. 

41. De Vlerk van een Vogel; uitvoerig met Water¬ 
verf, door A. Durer. 

42. Eenige diverfe Rozen; met Sapjes, door M. 
van Htiyfum. 

43. Een Tak Appelbloeifem, met 2 Vogels; met Dek¬ 
verven , door IZithoos. 

44. Een Boomftam en Takken, waarop drie differen¬ 
te Vogelen, door P. fKithoos. 

45. Eenige diverfe Bloemen, door J. Xavery. 

4Ó. Een Schaal met diverfe Fruiten, uitvoerig met 
Sapjes, door M. S. Merian. 

47- Een met Bloemen, door Schwerd LelL 

48. Een dito dito. 

49. Een dito dito. 

50. Een bergachtig Landfchap, met Stoffagie; met 
Sappen, door Dooimr. 

51. Eenige Gevogelten, in een Landfchap; met Sap¬ 
jes, door A. Schouman. 

52. Het Dorp Breukelen; met dito, door C. Buys. 

N.53 
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53. EenGezigtuit een Stal; met dito, door denzslnn:. 

54. Een Schaapenftal; met dito, door ƒ; RiiysdaaJ. 

gS- EenStadgezigt; met dito, S. van Hoogflmen, 

56. Twee ftuks Landgezigten, met ftofFagie van Land¬ 
bouwers; met üito, datFluyfedm Mi'ongok 

57. Twee dito, door denzeïven. 

58. Twee dito, door denzeJpen. 

59. Twee ftuks Landgezigten, met Beestjes géftof^ 
feerd; met SapjcTs, door J. Jansfen. 

60i Een aangenaam Landfehap, met een Dorp in ’c 
verfchiet; dun met de Pen en Sappen ^ door 

ds F eldoi 

61. Een Rivier, en StofFagie, door Herjlraten. 

62. Een Vaes met Bloemen, naar van Huyfum. 

63. Le pont Neiif; door Dootner. 

64. Drie Degens; met Sapjes, door Lmnmt- cil- 
een ander. 

föNST- 
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KUNSTBOEK L. 

In Maroquinen Bandk 

Jnhoudends uitmuntende ongecoukurde Teeketihigen 5 

alle van beroemde Nederlandfche Meesters. 

N. L 
1. Een aangenaam Landgezigt, inet Ruïnes en pe- 

boomten; geftofFeerd met een menigte Koeijen, 
Schaapen cn een Ezel; een Vrouw met een 
Kind op den arm, naar’t welk een zittend Man 
grypt. Dit veruklyk Teekeningetje is zon¬ 
achtig, en fraai geordonneerd; dun met O. E 
Inkt gewasfehen, door M. ran de deelde. Hoog 
ój, breed 10 duim. 

2. In dit bevallig Teekeningetje, ziet men by eert 
Itille Rivier, waarin een Os en Bokje, een be¬ 
vallig Vrouwtje op een Ezel; nevens haar een 
Herder, twee Koeijen en Schaapen; in het ver- 
fchiet , op het gebergte, een Kasteel; wyders 
een Pont niet Beesten; alles is uitmuntend, zo 
de behandeling met O. 1. Inkt, als ’t licht en 
bruin, cn is een der fraaiste van N. Berchem. 
Hoog 5', breed 8i- duim; bekend door de Prent, 
in ’t werk van C. F loos van Mmjlel, y. C. Z, 

By een Schaapenkooi met Geboomten omgfeven, 
ziet men. een llaand, en drie leggende Schaapen; , 
mede. van behandeling als de, voorgaande, door 
K. du Jardïn. Hoog breed 7 duim; mede 
in het 'werk van' C: Ploos van Amjhl, 

4. Een.Arcadiesch Landfehap , met hoog Geboomte 
en een Itjlle Beek, waarby eenige Beeldjes, 
bevallig van licht, en uitvoejng met de Pen en 
0.1. Inkt geteekend, door van Huyjim, Hoog 
óy.; breed ik duim, " - - - 

3 
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5. Een Bergachtig Landlchap, hyeen Rivier, waar¬ 

in een Pont die geladen word; verfcheiden Her¬ 
ders, waarvan ’er een op een Ezel zit, gaan 
naar de Pont; alles by een helder maanlicht 
voor^eiteld; mccsterlvk met de Penen O. I. Inkt, 
duur N. Berchem. Hoog 5^, breed 7^ duim. 

6. Een Bergachtig Landfchhp, met oude Ruïnes, 
by een Water, waarin eenige Beesten waaden; 
op den heuvelachtigen voorgrond legt een Her¬ 
der op den fchoüt van een Vrouw te flaapen, 
omgeven van twee Koeijen, en vier Schaapen; 
bevallig met de Pen en bruine Inkt, door 
o>an di Velde. Hoog ój, breed 8^ duim. 

7. Een Gezigt uit het Haarlemmer Meir, op de Stad 
Haarlem; het kabbelend Water geltolfeerd 
met verfcheiden Vaartuigen; fchoon van Licht; 
dun met O. 1. Inkt, door L. Bakhiiyzen. Eloog 
ó^, breed iii- duim. 

8. Een bergachtig Landfehap, met Beeldjes, en 
een Kar en Paard, bevallig van zonlicht; met 
de Pen, en bruine Inkt, door F. de Moiicheroit 
en A. yan de Velde. Hoog 7^, breed 9I duim. 

9. Een dito Landfehap, met een drift Schaapen en 
Herders; als de voorgaande; door dezelfde Mees¬ 
ters Hoog 7^, breed 8^ duim. 

10. Een Gezigt op de O. 1. Compagnies Werf te 
Hoorn, met een menigte Schepen, Vlotten, en 
Beeldjes; krachtig met O. I. Inkt, door H. 
Rhtjehoof. 

11. Een Italiaanfche Stadsgracht, met verfcheiden 
StofFagie; hecrlyk van licht, en bruin, en gees¬ 
tig met O. I. Inkt geteekend, door F. J-Vyck. 

12. Een bergachtig Landfehap, met Reizigers ge- 
ftoffeerd; mcesterlyk, met zwart Kryt en O. I. 
Inkt, door N. Berchem. 

N.13 
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13. Een Gczigt uit het Y, op Amftcrdam te zien, 

geftofleerd met een zeilend Oorlogfchip, klein- 
dere Vaartuigen, en een Visfeher inzyn Schuit; 
uitvoerig met O. I. Inkt, door L. Bakhuyzen 

14. Twee ftuks, kabbelende Waters, met diverfebe 
zeilende Vaartuigen, Visfehers in hun Schuit, 
en een op ’t Strand, als by een helder Maanlicht 
voorgcftcld; krachtig en nutuurlyk met O. I. 
Inkt, door denzelren. 

15. Het vergaan van een Schip tegen de Klippen; 
eenige manfehap is bezig goederen te bergen; 
de branding der Zee en de onlluimige Lucht, 
geven gioot cfled;; behandeld als de voorgaan¬ 
de, door denzzive-n. 

16. Een ftil water aan Strand, met verfcheiden Vaar¬ 
tuigen en Beeldjes; dun en uitvoerig tnet dito 
behandeld, door denzelven. 

17. Een bergachtig Landfehap, met een ftil Water, 
en een Knltcel, geftolTeerd met verfcheiden Os- 
fen en Schaapen, met hunnen Herder; beval¬ 
lig met zwart Kryt en O. I. Inkt, door J. van 
der Meer ^ den Jongen. 

18. Door een vervallen Poort, komt een Herder met 
een kudde Schaapen; liks met O. I. Inktgewas- 
ichen, door S. van der Does. 

19. Een Binnenplaats, met een Putje; meesterlyk 
van licht en bruin, met 0.1. Inkt, door T. JVyk. 

tio. Twee ftuks, Italiaanfche Landfehappen, met Ge¬ 
bouwen en Gedenkteekens, StoSagie en Ge¬ 
boomte; dun met O. I. Inkt, door Msjelyn^ 
by genaamd Crahhetje. 

i; 
•E N.21 
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sLi. Een Boomryk Landfchap, met een Waterplas, 

waarin een Herder en eenige Beesten; op den, 
Miorgrond een Man op een Ezel; aangenaam 
van licht, met zwart Kryt en 0.1. Inkt", door 

Jiegyn. 

22. Twee ftuks Geziiïten by Rome, met hoog Ge^ 
boointe en Sroffagie;. uitvoerig en dun met dc 
Pen en O. E Inkt, door de Moucheron. 

23. Twee dito dito, met Watervallen; met dito be¬ 
handeld , door denzehen. 

24. Een ftil 'Water, met diversie Vaartuigen; met 
de Pen, door J. B reu gel. 

25. Een Landfehap met hoog Geboomte, boeren Wo¬ 
ningen en Stoffagic, met O. E Inkt, door 
Ruisdaal en de Moucheron, 

26. Een Praam, Staketzel en Geboomte; geestig met 
de Pen en O. I. Inkt, door B. Dekker. 

C17, Een Gezigt op het Amfterdamfche Teer, en 
Kerk te Rotterdam, met Beeldjes gefteffeerd ; 
zonachtig met O. 1. Inkt, door C. Pronk. 

28. Twee Ruks Gezigten te Gent; geestig met dc 
Pen en O. I. Inkt, door V. Clotz. 

09. Een woelend Water , met vcrfcheidene zeilende 
Schepen en Jagten, met O. I. Inkt, door H. 
Rietjehoof. 

50. Een Gezigt op de Amftelkerk, te AmRerdam; 
breed met O. I. Inkt, door H. Pothoven. 

31. De Schutters Doelen, te Amfterdam, van binnen 
van een lioogte te zien ; natuurlyk niet O. I. 
Inkt, door ff. Rutsdaal. 

N.ga 
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32. Ecnige Visfchcrs zyn bezig een Zeeg op te haa¬ 

ien, uit een Itille Rivieu, met hoog Geboomte; 
^e^^cheidene Scohagie -ean Heercn en een Dame; 
beN'aiiig met de Pen en O- J. Inkt ^ door E^jeUm. 

33. Een Landfehap, met Geboomte, Woningen en 
eeii Watertje, met vericbeidcneBeeldjes ;jgeltof- 
fee-rd en geestig met de Pen en ü. L Inkt be¬ 
handeld , door van dar Neer. 

34. Een geiioHeerd Dorpgezigt; met de Pen en blaau- 
\\ >j Enkt, dooi' Brengel. 

35. Een boeren Werf, met Geboomten, Schuuren en 
Woningen; zeer natuurlN'k mee O’ LInkt, duur 
J. van Eesjel. 

36. Een Bergachtig T-andfehap,- met Schaapen en 
Beeldjes'geltufleerd, met D. L Likt, duur^. van 
der yi:erden Jjngen. 

37. Een gellofteerd Arcadiesch Landfehap, met dito, 
door (Jiauber. 

$8. Twee ftuks ftüle Waters, met vcrfchciden Vaar¬ 
tuigen, waarvan ’er eenige gecalfaterd worden; 
1'raai met dito, door K. Zeeman. 

39. Twee ftuks Gezigcen dan den Tyber, te Rome, 
met vencheiden SwkFagie; uitmuntend met de 
pen en dito behandeld, door J. de Moucheron. 

Een Paard en een Man, op een heuvel; met 
dito, door E. Eerbeek. 

4:. Een Dorpgekigt en bevrozen Rivier, ryk geftof- 
feerd met zig op het Ys vermakende Beeldjes; 
met de Pen en O. L Inkt, door J. Steen. 

42. Een vervallen Gebouw; geestig met O. 1. Inkt, 
door T. JEyk. 

, - E 2, lN.43 
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43. Twee Tuks, een Boschgezigt en een Gehucht, 

met Geboomte en een Watertje, waarin een Schuit 
met een Visfeher; allerbevalligst en natuurlyk, 
met dito, door J'. Ruis daal en D. Dalens. 

44. Een ryk geftoffeerd Brabands Dorpgezigt; met 
de Pen, door Breugel. 

45. Een dito dito, door dsnzeïven. 

46. Twee ftuhs ftille Waters, met verfcheiden Sche¬ 
pen en Schuiten, met dito, door C. de Grknu 

47. Twee ftuks Landfchappen, met Paarden en Jagers; 
met dito, door Maas. 

48. Twee ftuks Gezigten, aan den Rhym; met dito, 
door yan der Meer ^ den jongen. 

49. Een Dorpgezigt, lanpcs een Sloot te zien; na¬ 
tuurlyk j met dito, door J. van KesJel. 

50. De Tempel van Tivoli, met de Pen en O. L 
Inkt, door J. de Moucheron. 

51. Een Schip dat gecalfaterd word, by een bran¬ 
dend Vuur, ’t" geen decze Teckening ver¬ 
licht; met de Pen en O. I. Inkt, door"-^. yan 
Everdlngen. 

52. Twee ftuks, ftille Waters, miet verfcheiden Oor- 
logfchepen; geestig met de Pen en O. I. Inkt, 
door JV. yan de Velde. 

53. Een Gezigt op een Ruïne te Rome, met ver- 
fcheiden "Beeldjes geftolTeerd; met O. I. Inkt, 
door E. Breenherg. 

^4. Een Ruïne, van binnen; met dito door .^. BUoiz. 
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55. ’t Huis Walenburg, by Utrecht; met 0.1. Inkt, 

door P. van Liender. 

56. Het Slot te Abcouw; met dito, door C. Pronh 

57. Een Proteftantfche Kerk van Binnen; met de Pen 
en O. 1. Inkt, door P. Saenredam., 

58. Een dito, als dito, door dsnzehen. • 

59. Een Tempel, van binnen met Beeldjes geftof- 
1'cerd; met dito, door H. Rademadker. 

60. Een kabbelend V/ater, met verfcheiden Vaar¬ 
tuigen; dun en natuuiiyk met O, I. Inkt, door 
fV. van de keelde. 

61. Een boeren Werf, met een ftaanden en leggcn- 
den Os en twee Schaapen; fraai met de Pen en 
O. I. Inkt, door H. Roos. 

61. Twee ftuks, gedeeltens van Baluftrades, verder 
Geboomte; geestig met de Pen en O. I. inkt, 
door de Heus. 

63. Een Weide, met een Koe en vier Schaapen; 
op den voorgrond, een llaapende Herder, by 
een Herderin, die met den h'ond fpeelt; gees¬ 
tig met de pen en O. L Inkt, door H. van 
de Helde. 

64. Tv/ce ftuks, een Paardenmarkt en een Kermis; 
met de Pén en O; I. Inkt, door A. ter Hïrnpel. 

65. De Ponto Molo by Rome; de voorgrond jnct 
Ezels , Bokken , Schaapen en Beelden geftof- 
feerd; en fraai geteekeiju met O. I. Inkt, door 
IF. Romyn. 

<i6- Een wedergae van de voorgaande, door den-^ 
zelven. 

E S. N.67 
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07- Het Slot Kronenburg; met 0. I. Inkt, door 

Ji. Rochman. 

08. Twce.ftuks, eenige Pnauwen op Balustcrs; met 
dito, door NL. de Hondekoater. 

09- Een Schets met vcrichciden Beesten j door .A. 
Tan de Loeide. 

70. Een dito dito, door denzelren. 

71. Een dito dito, door denzelven. 

Tiyee ftuks, Waters niet Schepen cn Schuiten; 
met dito, door C. de. Grient. 

73. Een Elof^ezigt; met dito, door de JSlouchcrov. 

74. Een Gezigt te Rome • met dito, door J. JVils, 

75. Een Brand; met dito, door P. van Liender. 

76. Een Storm; met dito, door denzehen. 

77. Een Zomer en een Winter, beide bevallig met 
Beeldjes geftoffeerd; natuurlyk met O. 1.' Inkt, 
door J. Goll. 

78. Twee Ituks Landfehappen, met boeren Wonin¬ 
gen , met vericheiden Beeldjes geftoffeerd; door 
G. van Pusfuin. 

79. Twee ftuks, Gezigten op de Elofftede Draken- 
ftein; met O. I. Inkt, door C. Pronk. 

N. Een Gezig; op de groote Markt te Delft, roet 
verfcheiden Scoftiigie; ’met dito, door A. de Haa.tx. 

81. Farnfum, met de Pen en O. I. Inkt, door C 
' Pr or,k.. * 
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?2.. Twee ftuks, ’t Valkenhof te Nymc^en; met 

de pen en O. I. Inkt, door denzeb-en. 

83. Twee Iluks Marquette ; met dito, door denzelïen, 

84. Twee fluks Baarland; met dito, door denzelren. 

.^5. Het Hof van Putten; met dito, door denz^lynn. 

8'!). Twee fluks, een woelend en een ftil Water, 
met Schepen en Schuiten, met O. I. Inkt, 
door Jf. liood. 

KUNSTBOEK KL 

ƒ/; Maroquimn Band. 

Bêvattmde gecoukurde Teekunlngen , sün 

yan OjJadej Sara Troost^ Dnjart, Chris- 

tina Chalon , z§c. 
N. M 

i. Een rvke Ordonnantie van Boeren, Boerinnen 
en Kinderen, waarvan eeni^e onder een rieten 
Schuur gezeten, zig fchvnen te vermanken; 
achterwaarts vertoont zig een Gebouw, waar- 
by insgelyks Beelden gezien worden; zeer uit- 
röerig'en uitmuntend met de Pen en coulcu- 
ren , 'door ya/i Ojiade ló-js. Hoog 9, en 
breed 7 duimen. 

3. Een Binnenhuis, waarin een Vrouw bezig is Koe¬ 
ken te bakken, terwyl de Man zit te Haspelen, 
voorts nog geltoffecrd met drie Kinderen; mces- 
tcrlvk met de Pen en dun met Sapvcrven, door 
dinr.sh'en. 1Ó73. Hoog 7, en breed ó duim. 

3. Een boeren Binnenhuis, waarin een zittende 
Vrouw naast een Wieg met een Kind, verder 
allerlei' Meubelen en Keukengereedfehap; na- 
tuurlyk en fraai van behandeling, door denzel- 

_yen 167?. Hoog 5, en breed 7 duim. 

E4 N. 4 
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4. Een vrolyk Gezclfchap, van fpelcndc en drin¬ 

kende Bóeren en een Boerin; fiks en fraai met 
de Pen en ongemeen dun met Sapverven, door 
denzclpeu. Hoog 5i,'cn breed 4^ duim. 

5. Een Binnenhuis ryk met Beelden; geteekend alé 
boven, door cknzehen. Hoog 4, breed 4 duim. 

6. Een dito, met drinkende en fpelende Boeren ; 
krachtig met DekA^erven, door denzehen. Hoo^ 
7^, en breed 6] duim. 

7. Een boeren Kermisvreugd, in een ruim Vertrek, 
zynde eene zeer ryke Ordonnantie van Boe¬ 
ren en Boerinnen; alles met de Pen omtrokken 
en met Sapverven gecouleurd , naar A. van 
OitadCj door de kunstrykc Sara Troost. 

8. Een Boerenhuis' in een Landfehap, geftofFeerd 
n?ec een Varkenflaager en veele Beelden; ge- 
reckend als boven, naar bovengemelden, door 
dezelve. 

9. Een Buitenhuis of Herberg, met een Boerin 
over de Deur, waarvoor eenVioolfpeeler, Boe¬ 
ren en Kinderen; zynde op een omtrek cencr 
Plaat geteekend, naar OJiade. 

10. Een Copie naar den beroemden Courantlezcr, 
van A. van Ollade, door R. Vinkeles. 

11. Een zittende Boer in een Leuningftoel; uitA^oe- 
rig 5 met de Pen en Sapverven, door A. ran Ojlade. 

12. Een dito, met Kan en Glas in de Handen; als 
boven, door denzclven. 

IS- Een dits, als boven, door denzeïven. 

14. Een dito, leunende tegens een Tafel; als bo- 
- ven, door denzilvcn. 
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15. Een Boer, zittende op een houten Stoel, als bo- 

ven, door denzehen. 

16. Twee ftuks ftaandc Boeren •, als boven , door 
denzelpun. 

17. Een oud Manshoofd, zynde een Borstftuk; als 
boven, door denzehen. 

18. Twee fluks dito, als boven, door denzelven, ‘ 

19. Een dito, als boven, door detizelven. 

20. Twee dito, op één Blad, Vrouwen Hoofden, 
als boven, door denzelven. 

21. Een Landfehap met couleuren, door y. OJïade, 

22. Een capitaale Ordonnantie van een vrolyk Ge- 
’ zelfchap ; uitvoerig met zwart Kryt en duh 

met Sapverven, door C. Dujdrt, 

23. Een Binnenhuis, waarin een Vrouw met een 
Kind op den Schoot, en een flaapend Man by 
de Haartllee-, als boven, door denzehen. 

24. Vioolfpelers by Kaarslicht 3 als boven, door 
d^'nzehen. 

25. Een ryke Ordonnantie van drinkende en Ipelen- 
de Boeren; als boven, door denzelyen. 

'26. Een bcfchonken Boer by een Boerin; als bo- 
^ en, door denzelyen. 

27. Een Viool- by een Fluitfpeler; als boven, door 
denzelyen. 

28. Een Monnik die een Vrouw liefkoost; als bo- 
^ vvn, door denzelyen. 

E 5 N-29 
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H). Een Binnenhuis met drie Beelden; als boven» 

door iknzehcn. 

50. Twee fluks Studiën, op ëën Blad; uitvoerig gg- 
teekend, door denzehen. 

31. Twee fluks, zynde een Mans- en een Vrouwen¬ 
beeld, Borstllukken*, als boven, diooi denzilven. 

S2. Twee fluks Studiën, op ëén blad, zynde Mans¬ 
hoofden ; met rood en zwart Kryt, door di^’/z- 
zeh'ett. 

33. Een dito, als boven, door denzehen. 

34. Een oude Vrouw by drie Kinderen, in een Land- 
Ichap; zeer uitvoerig met Sapverven, door 
Christtna Chalon. 

35. Twee fprekende Vrouwen in een Landfehap; al* 
boven, door dezelve. 

36. Een dito, als boven, door dezelve. 

37. Een Binnenhuis met twee Beelden* geteekend 
als boven, door 'dezelve. 

§8. Een dito, als boven, door dezelve. 

?9. Een Buitenhuis, waarvoor een Vader by fpelende 
Kinderen; als boven, door dezelve. 

40. Een dito, waarby een zittende Vrouw by eeji- 
Kind; als boven,*door dezelve. 

41. Een Buitenhuis; als boven, door dezelve. 

42. Twee fluks Studiën; als boven, door dezelve. 

43. Tw’ce fluks dito, als' boven, door dezelve. 

N.44 
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44. Twee ftuks Studiën; als boven, door ckzeh-e, 

45. Een dito, als boven, door dezelve. 

46. Twee Tulrs dito, als boven, door dezelve, 

47. Een dito, als boven, door dezelve^. 

48. Twee fluks dito, als boren, door dezelve. 

49. Twee fluks, op cép blad, als boren, door dq- 
zelve, 

50. Een dito, als bot^n, doof dezelve. 

51. Twee fluks dito, op één blad, door dezelve.- 

K U N- S T B O E K N, 

Jn Maroqu'wen Band. 

Jn’ioudende ongecouktirde Teekenhigen, door 

Nederlandfche Meesters. 

N, N 
l. Een Landfehap met hoop: Geboomte, by een 

llille Rivier, waarin een Pont met verfcheiden 
Menfchen en Vee; op den voorgrond ziet men 
een V rouw op een Ezel, daar by een Man, 
en een Vrouw met een Pak op het hoofd, zes 
Koebeesten en vier Schaapen voortdryvende; dee- 
ze Teekening is bevallig van licht, uitvoerig 
met de Pen én Roet behandeld, door N. Ber- 

Hoog iiA, breed 15 duim. 
♦ 

N. 5 
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2. By een Stads Muur, ziet men op het Ys eeni- 

ge Paarden en Mannen by een Slede; uit een 
Poort komen twee andere Mannen, een vat 
aan een bierboom dragende; voorts een Man 
met een Ysüede; een groep als met elkander 
pratende Beelden; cenige Kinderen met Prik- 
lleden; écn Arreflede en verdere Ysvermaaklyk- 
heden; in alles als de voorgaande behandeld, 
zynde een volmaakte wcdcrgaè, door denzehen. 

3. Op een Pedeftal flaat dé Godin Venus; een Heer 
wyst cene Dame naar dezelve; zy fchynt met 
nedcrgeflagenc Oogen daar voorby te willen gaan; 
deeze 'Ordonnantie is geestig, en op de, fcvak 
ligfte wyze van deezen Meester behandeld, gelyk 
de voorigen, door denz2lx'cij..,lloQ^ 9}, breed 
14 duim. 

4; Een Arcadiesch Landfchap, met Tempels, Tom¬ 
bes en Gebergten, daar een woedende Orcaan 
Ichynt te zyn; meesterlyk met O. I. Inkt en 
Roet , door van Huyfum. Hoog 10i, breed 
13 duim. 

^ 5. Een Gczigt uit het Y, op Amfterdam; het Wa¬ 
ter geftoffeerd met een Veerman, Jagt en an- 
derc'^Vaartuigen; met Roet, door L. Makhuyzen. 
Hoog 74', breed 13 duim. 

6. Een heuvelachtig Landfchap, by een ftil A^ater, 
daar een Koe uit drinkt, terwyl een andere 
zig waad; voorts eenig leggend én ftaand V ec, 
een Visfcher en andere StofFagie; uitmuntend 
-met de Pen en O. I. Inkt, door A.-7>an de Velde. 

7. Een zeer fraaije uitgevoerde Schets van vcrfchei- 
dcn Vee; met O.I. "'Inkten Roet, op gecouleurd 
Papier, door A. van de Velde, naar P. Potter. 

S. Een Dorpgezigt, met hoog, Geboomte en boe¬ 
ren Woningen, zonlichtig" met O. I. Inkt en 
Roet, door A. Verboom. 

N. 9 
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9. Een Ruïne van een Gebouw, waarby een Put; 

meestcrlyk met Roet, door Asfelyn. 

10. Een_ Grot van binnen; met dito behandeld, door 
B. Breeiiberg. 

;i. Een antieque Poort te Rome; met dito, door 
denzihen, 

le. Gezigt op de Ponto Molo; als de voorgaande, 
door SchelUngs. 

13. De Ark van Constantyn, te P^ome; met de Pea 
en Roet,,door B.-Breeuherg. 

14. Een Put, by een anticq Gebouw ; met dito,door 
T. Wyk. 

15. Een Gezigt in het Coliceum, te Rome; met 
dito, door J. Asjelyn. 

16. Een fteene Brug over een Rivier ; met dito, door 
B. Breenhetg. 

11. Een iUiïne van het Coliceum; met dito, door 
yhjilyn. 

r8. Een Gezigt op een met Boomen beplanten Stads 
Muur; met dito, door Schellings. 

'I9. Een Binnenhuis, met een leezende Vrouw,;, met 
dito, door T. IFyk. 

-20. Twee fluks Boschgezigten, met Beeldjes geflof- 
feerd; met zwart Kryt en Roet, door H. Zaft~ 

w C * ■ 

.21. Twee fluks gezigten, in en by Kleef, met dito, 
door dsurMnen. 

N. 
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22. St. Marr, als vooren, door denzslyen. 

1-^. De Kerk en Kerkhofspoorc te Zeyst, als dito, 
door lUnzelven, 

242Een Stadgezigt; behandeld als de voorgaande, 
door lUnzdyitii 

25. Een dito Gezigt; meestciiyk met de Pen en O. L 
Inkt, fraai van licht, door K. Kogman. 

26. De Waterpoort te Leerdam-, met zwart Kryt en 
Koet, duor F. Molier. 

tl. Een Ruïne, waarby Stoffagie, met dc Pen en O. L 
Inktj door A. van Borfiim. 

28. Gezigt op Palazo Mazarino, met Beeldjes gcfcof- 
feerd, en met Roet getcekend, door^. van der 

29. Een Italiaansch Landfehap, met hoog Geboom¬ 
te, met dito, door J. Buth. 

30. Een Gezigt op de Stad London, geRoffeerd met- 
Bceldjes en Vaartuigen; met de'Pen en Roet, 
door J. Esjilens. 

31. Sint Allegonde; met dito, door ^ van dir Ulft. 

32. Een Gezigt op een verwillen Gebouw, aan een 
Rivier; met dito, door J. Esfelens. 

SS- Gezigt op het Belvidere te Nymegen; fraai met 
de Pen en Roet, door Dgoïmr. 

34. Een Binnenplaats met een planke Poort; als de 
voorgaande, door denzclven. 

35. De EItenberg; als vooren, door denz?Ivm. 

N.36 
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»ó. Drakcnfeld aan den Rhyni als vooren, door 
(Jenzeheti. 

f,7. Een Gezigt binnen Kleef; als dito, door ^enzehen, 

Twee Gezigten in het Ilaagfche Bosch; met de 
Een, door J. Lïepeiis. 

29. Een dito dito, door cknzclyen. 

40. Een Drift Schaapen en Bokken met hunne Her¬ 
ders, in cen Boomryk Landfehap, met een Wa¬ 
terplas ; fraai met ’O. L Inkt, door J. van dej- 
Voes. 

41. Een hevrozen Rivier, rvk met Beelden geftof- 
feerd; met dito, door Jf. Bkhooft. 

4:. Een Boomryk Landfehap, met een Waterplas; 
met de Pen en Roet, door A. MeuHvg. 

Twee Tuks geftoffeerJe Land- en Watergezigten; 
met de Pen en O. I. Inkt, door Claa: Jansje. 
llsfer. 

44. Een Gezigt te Geertruidenberg; met dito, door 
/k Clotz. 

45. Twee fluks Gezigten op de Stad Kleef; met 
dito, door A. de liaan. 

46. Twee fluks Hofgezigten; met Roet, door A. 
Rademaker na y. de Moucheron. 

47. Een Colonade met een 7'ombe en StofTagie j mcr. 
de Pen en Roet, door C Bujs. 

N.53 

48. Een dito, als voren, door denzehen. 

49. Een dito, als dito, door demelyen. 
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50. Een Gezift te Utrecht; met de Pen en Roet, 

door v/. Rademaker. 

51. Twee Arcadifche Landfehappen, met antieque 
Gebouwen en Stolfagie; met dito, Aoot H. Meyer. 

52. Een Brand te Baambrug; natuurlyk, met O. L 
Inkt en Roet, door de Rosc/i.' 

53. Een Arcadiesch geftoffeerd Landfehap; met zwart 
Kryt en O. 1. Inkt, door F. Roudewyn. 

54. Een Heigezigt, met Riet, door II. Zeevers. 

KUNSTBOEK, O. 

In Maroqtiinen Band. 

Waarin gccouletirde Teekeuhigen, van Neder¬ 
land CcJie Meeyters. 

N. ' O 
1. Een Tirolsch Gezigt, zynde ebn hoog Bosch 

met fparrenboomen, en een vlietend Water-, 
mecsterlyk getcekend, door R. Savery, en op- 
gecouleurd door y. de Moiicheron. Hoog 18, 
cn breed 2Ó duim. 

2. Een Wintergezigt, met een Stad in ’t vcrfchiet, 
zynde het Ys ryk geftoffeerd met Beelden en 
Sleden; in Dekverven, door J. van Battem. 
Hoog 17, en breed 10 duim. 

3. Een Noordsch Gezigt, met een vallend Water; 
krachtig met Sapverven, door yl. van Ever din¬ 
gen. Hoog 7 , en breed 12 duim. 

4. Een prachtig Landfehap, met fchoon Geboom¬ 
te en bevallige Stoffagie; met de Pen en Sapver¬ 
ven, door de MüHcheron. Hoog 9, en breed 
12 dtiinm , : " 

N. r,;. i 
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5. Eeii Landfchapj in alles als boven ^ ddor Jetizel^ 

ven. Hoog 9, en breed 13 daim. 

'6. Een Hofgezigt, mét prachtige Gebouwen, alè 
boven, door de Moucheron. Hoog ii, eii 
breed 9 duim. 

He wedergae als boven, door denzelve'é. 

8. Een Gezigt als boven; zeer meesterlyk behan¬ 
deld met Sapverven , door de Moucheron. 
Hoog 12, en breed 8 duim. 

9. Een Gezigt als boven, geteekend door de'nzelven, 

,to. Twee fluks geflofFeerde Landfehappen; met dé 
Pen en couleuren door L. van Uden. 

ii. Een Boschgezigt; fiks met Sapverven, doof 
van de Velde. 

ii. Een Paauw en ander Pluimgedierten; fraai ge¬ 
ordonneerd met couleuren, door M. Schoimun. 

13. Eenige Vruchten en Bloemen, op een marmeren 
'i'afel; uitvoerig met Sapverven, door J. v. Os. 

14. Een geftoffeerd Landfehap; in Dekverven, doof 
y. van Battem. 

15. Een Boeren Werf, by een Water; fiks met dé 
Pen en dun met couleuren, doot A. vah Borfum: 

j6. Een Gezigt binnen Keulen ; gewasfehen met 
O, 1. Inkt en dun gecouleurd, door Doomer. 

11. Twee ftuks ïtaliaanfche Zeehavens; met de Pen,’ 
door A. Stork, en opgecoulemd .door y. de^ 
Mouchifon. 

F N.iS 
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N. O 
i8. Een Tuingezigt; meesterlyk met de Pen en 

Sapverven, door y. JVenix, den Jongen. 

ip. Twee ftuks Watergezigten met Schepen, Schui¬ 
ten en Beelden; uitvoerig en fraai met de Pen 
en Sapverven, door F. Coopfe. 

20. Een ftil Watergezigt, met een Hooifchip en 
Beelden; geteekend als boven, door H, ^ver- J 
kamp. 

21. Twee iluks Arcadifche Landfchappen; in Dek¬ 
verven, door J. Glaiiber. 

22. Twee ftuks grootfche Ordonnantiën, ryk geftof- 
feerd met Pluimgedierten; breed met Sapver¬ 
ven, door Schouman. 

33. Een Uil en verfchillende Vogels, op de Takken 
van een Boom; in Dekverven, door denzehen. 

24. Een Leeuwenkop, eenigzins op zyde te zien; 
krachtig en heerlyk met zwart Kryt en cou- 
leuren, door C. Zajtleven, 

25. Een Kop als boven, van voren in den Muil te 
zien, behandeld als boven, door denzehen. 

26. Een Zeeflag; fiks met de Pen en couleuren, 
door H. Kohell. 

27. Een Zeeftrand by een woelende Zee, met ver¬ 
fchillende Vaartuigen, met de Pen en couleu¬ 
ren, door H. Averkamp. 

28. De Lieve Vrouw Kerk te Mechelen; met de 
Pen en couleuren, door V. Klots. 

29. Een Gezigt binnen Nantes ; als boven, door 
J. Booimr. 
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Nt O 
30. De fvloord-Poort te Hoorn ; als boven, door 

denzelven. 

31. De oude Keet-Poort te Enkhuizen; als boven, 
door denzehen. 

32. Een Rhyngezigt; als böven, door denzelyen. 

33. Een Schutfluis in een Landfehap; met de Pen 
en couleuren, door A. Bloemaert. 

34. Twee fluks gecouleurde Landfehapjes, door A. 
van Everdingem 

33, Twee fluks Landfehappen, niet Peelden en Bees¬ 
ten; met zvv'art Krvt en couleuren, door Eer- 
firaten. 

3Ó. T^vVee fluks dito, met driften van Beesten; uit¬ 
voerig, met de Pen en Sap verve n, door Jp. 
der Meer den jongen. 

37. Twee fluks uitheemfche Landfehapjes; als boven, 
door F. Moninx, 

38. Twee fluks gezigten te Rome; met couleuren, 
door van Cal. 

39. Twee fluks Gezigten te Bergen op den Zoom; 
als boven, door A. de Haen. 

40. Een Gezigt naar het leven; als boven, door 
C. Blijs. 

41. Een Gezigt te Niel; als boven, door C. Pronk, 

42. Een Arcadiesch Landfehap; als boven, door J*. 
van Lhnder. 

F » K 4S 
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43. Een Boschgezigt•, fiks, met zwart Kryt en cou- 

leuren, door A. Verboom. 

44. Een Studie, door M. de Hondekoettn 

45. Een dito , door j. de Geyn. 

4Ó. Een dito, door denzelven. 

47. Een dito, door denzehen. 

48. Twee fluks Enden, door P. JVithoos^ 

49. Twee fluks met Kapellen, door denzelven. 

S'o. Twee ftuks fludiën van Vaartuigen, door ƒ■. ït 
Muntz. 

51. Twee dito, als boven, door denzelven. 

52. Twee dito, divers, door G. Neyts. 

53. Een dito, met Visfehen, door R. van Veent 

54. Een dito, met dito, door denzelven. 

Twee ftuks divers. 

KUNST- 
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KUNSTBOEK P. 

Jn Maroquinen E/tnd. 

Jn hou den de Zee- en Landgezigten, door de foor- 
iiaamjie Nederlandfche Meesters j ongecouïeurd. 

N. P 
I. Deezc uitmuntende Teekening, feit voor een 

Zcehfive; ter rechter zyde leggen eenige Sche¬ 
pen ten Anker , ter linker zyde ziet men een 
Oorlogfchip de Have uitzeilen, voorgegaan door 
een ander; voorts eenige Chaloupen met Volk 
en een menigte andere Vaartuigen; het woelen¬ 
de Water, het geen helder is op den voorgrond, 
is van een dunne behandeling en uitwerking 
van licht; alles bevallig met O. t. Inkt behandeld, 
door L. Backhuyzen. Hoog io|,breed 14Iduim. 

c, Eén Zeehaven, mede met verfcheiden Oorlog- en 
andere Schepen en verdere Stofegie; in alles 
behandeld als de voorgaande, zyndc een we- 
dergaé, door denzehen. 

3. Een Gezigt op het Y en Tolhuis, by Amfer- 
dam; geltoTeerd met een groot aantal Schepen, 
Schuiten en Visfehers; behandeld als de voor¬ 
gaande , door denzelreu. Hoog io|, breed 14 
duim. 

Een onftuiraige Zee , met verfcheldene zeilende 
khepen en andere Vaartuigen, meesteriyk met 

dito behaodeld, door denzelven. 

5. Een Strandgezigt by^ Scheveningén, ryk met vis- 
fehersPinken e^h Visfehers gefeiTeerd; een Koets 
met twee Paarden befpannen, eenige Heeren 
te paard en andere te voet, met Honden maa- 
ken deeze Teekening tot één der fchoonlte van 
P. Bout ,• behandeld met O. I Inkt. Hoog 9], 
breed 15^ duim. 
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N. P 
6. Een wederga(3 van de voorgaande, zynde me-j 

de een Strandgezgt; en nier minder'van Stof- 
fagie cn behandeling als de voorgaande, door 
(jijnzch'efL 

7. Een afgebroken Brug, aan een Rivier, met drie 
Beelden geftoffèerd; meesteiiyk met O. L Inkt 
gewaslchen^ door Asfelyti. 

8. Een Ruïne aan een Rivier, met een Schuit en 
Beelden ; behandeld als de voorgaande , door 
diiizshen. 

9. Een Ruïne van een Brug, waar onder een Hooi- 
Ichuit; als dito, door iisnzuheii. 

jo. Een bergachtig Landfehap, jnet' hoog Gebooni- 
ten, Waterval en brokkelachtige Gronden; dun 
cn bevallig van licht, met Ö. 1. Inkt, door 
J". Both. 

11. Een dito Landfehap; behandeld als de voorgaan¬ 
de, door cknzelyen:' 

12. Een dito dito, als vooren, door denzelpcn. 

23. Een dito dito, als dito, door deuzeJyen. 

14. Een Landgezigt met Ruïnes; geftolFeerd met 
verfcheiden llaand en leggend Vee; meesteiiyk 
met dito, door JF. Romjn. 

15. Een Vrachtwagen, met drie Paarden befpannen-^ 
geladen wordende door tv/ee Mannen; op den 
yoorgrond tv/^e Vrouwen met Kinderen, en an¬ 
der bywerk, 'met dito,'door. JJ. Schdlings, 

26. Een met Beelden cn Beesten geftoffeerd Arcadiesch 
Landfehap; met O. E Inkt, door J. Glauber.. 
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17. Een Landfchap; niet minder alB de voorgaande, 

door denzehitt. 

18. Een dito, als boven, door denzehen. 

ip. De doorgebroken Dvk, by Houtewaal 1651; 
ryk geftoffeerd met Beeldjes en Schuiten; met 
de Pen en O. L I^nkt, door J. Esjèlens; bekend 
door de Prent van J. Nolpen. 

CO. Twee fluks, Dwinglo in ’t Drenthe, en een Ge- 
zigt by Deutekom ; behandeld als Esje lens ; 
met de Pen cn O. I, Inkt, door ud. de Haan. 

2,1. Een fli! Water met een groot aantal Schepen, 
Chaloupen eh andere Vaartuigen; fraai met de 
Pen en O. I. Inkt, door van Capelkn. 

22. Een Levantfche Zeehax'en; de voorgrond, ge- 
Itofteerd met een beladen wordende Kameel 
en een menigte werkende Slaven, voorts een 
menigte Galeijen; dun met O. I. Inkt, door 
L. Lingelhach. 

53. Een zeer natuurlyk Doorzigt door een verval- 
len Poort; frapant van licht, met dito, door 
T. Wsk. 

24- Een grootfche Architectuur, in een Italiaansch, 
geflotfeerd Landfchap; met dito, door C. Bups, 

25. Een grot van binnen, met dito, door J. Lap. 

26. Vier fluks, mankende aan elkander gelegen, 
een Gezigt van de gelieele Stad Utrecht; ryk 
van Stolfagie, bevallig met kwart Kryt en 0.1. 
Inkt geteckend, door H. Zafileven. 

27. Een Ruïne; meesterivk met O. 1. Inkt, door 
tK. Romjn. 

F 4 N.28 
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N. ■ , P 
Een onfluimige Zee, met verfcheidene VaartuL 
gen; fiks met dito, door W. Fitringa. 

2^. Een dito met Visfchcrs in hun Schuit; mees- 
'■ terlyk met dito, door L. Bakhuizen. 

30. Een woelend Water by een Dorp, met Scheper^ 
en Schuiten; met dito, door J. App^l- 

31. Een onftuimige Zee, met dito, door denzdven. 

32. Tweeftuks, een Gezigt aan den Amftel te Ara- 
fterdam, en een Haven met Vaartuigen en Beeld¬ 
jes gellofleerd; met dito behandeld, é.QQx J.Stork. 

33. Gezigt langs het Voorhout in den Haag., met 
*• Beeldjes geftolFeerd, bevallig van licht; met O, 

J. Inkt, door C. Pronk. 

34. Eenige Heeren , Dames , Paarden en andere 
Stoffagie; met dito, door Ferkolje. 

■35. Een geftoffeerd Brabands Dorpgezigt; met de Pen 
en O. I. Inkt , dioox ^.Brengel en P.vanLiender. 

36. Een Gezigt by Napels, de Vifiivius in het ver- 
fchiet; niet de Pen, door T. WiUekens. 

37. Een Land- en Rivlergezigt, met Beesten; met 
Roet, door M. 'Carré. 

38. Een Tytel van twee Beelden, en eenige Schaa- 
met O. 1. Inkt, door A >-an de Peelde en 

ds JFit. 

30. Twee fluks Landfchappen, met de Pen, door 
J. Goedaan. ■ ' ’ 

40. Een bergiiclitig Landfehap, met een ftil Water; 
met de Pen en Roet, door J. Hakkaert. 

M4ï 
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41. Twee fluks flille Waters, met Schepenen, Schui-; 

ten-, met O. I. Inkt, door C. de Grient, 

42. pen Gezigt,op de Haven en Poorten te Zinkzeej, 
met dito, door C. Pronk. 

43. Twee fluks, de Gevangepoort en St. Joris Doe¬ 
len;, met dito, door H. de Winter. 

44. Twee fluks Gezigten 'in Alkmaarj met dito, 
door C. Pronk. 

45. Twee fluks, de Schans te Lillo en Oftende; 
met dito, door ui. Rademaker. 

46. Een Schans, met dito, door La Tomhe. 

47. Drie fluks Strandgezigten; met de Pen en dito j 
door ... 

48. Twee Landfehappenj met dito, door 'Appel 

49. Zes fluks Landfehappen, benevens een Tytel;^ 
met zwart Kryt, door J. Neyts. 

KUNSTBOEK Q. 

Jn Maroqinnen Band ^ Verguld op plat. 

Inhoudende cap'naale Byhel- Ordonnantiën, Studiën 
en andere Voorvterpen alle door Nederland- 

fche Meesters. 

N. Q 
I. Een capitaale Bybel-Ordonnantie, in een prach- 

tigen Tempel, vol gewoel van een menigte Beel¬ 
den; de verfchil'ende charadlcrs en dc èyzonde- 
re aandacht zyn treffend verbeeld en natuurlyk 
in ieder perfoon uitgedrukt, en is bevallig van 
teckening en couleur; fraai met Sapvcrvtn be¬ 
handeld-, door J'. Buis. Hoog 14, breed 11 k 
duim. 

K. 
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z- Deeze fchoone Ordonnantie verbeeld de Hemel¬ 

vaart van Maria, ryk. gelloffeerd met verlcheidcne 
Beelden; om hoog vertoont zig een glorie van 
Engelen; meesterlyk met de Pen,.en dun met 
Sapverven, door Rottenhamer. Hoog 115, 
breed 8 duim. 

Twee fluks Binnengezigten van een Stad, ver¬ 
beeldende avondftonden, gefloffeerd met gaande 
Beeldjes, door het licht van de Kaars en Lan¬ 
taarn geleid; zeer natuurlyk, met de Pen en 
Sapverven geteekend, door Ltiiken. 

4. Een Jongeling in aloude kleeding, ten halve ly ve, 
als rustende op de Onderdeur van een woning; 
meescerjy L fraai en krachtig, met dito geteekend, 
door Rjemhrant. 

5. Een capitaal Mans Pourtrait, ten halve lyve, in 
aloude kleeding; zeer krachtig, met rocxl en 
zwart Kryc, en 0.1. Inkt ^ door P. F. Ruhhens. 

6. In een aangenaam Landfchap, vertoont zig een 
Ordonnantie van drie Beelden, zynde een Nimf 
by twee Jongelingen, met Pyl en Boog; zeer 
uitvoerig, met Sapverven geteekend, door J. 
4e Wit. 

7. Een capitaal Plafonfltik, ryk geordonneerd met 
Beelden en Kindertjes; bevallig, met dito getee¬ 
kend, door denzehen. 

2. Deeze uitmuntende Teekening verbeeld een me¬ 
nigte Englen-Hoofdjes in de wolken, verz.eld 
van een Glorie, die zy als met verwondering 
befchouwen; alles is Ichoon en kunllig getee¬ 
kend, met dito, door denzelven^ benevens het 
Prentje. 

Q. Spelende Kindertjes in een Landfchap, verbeel¬ 
dende jonge Bacchanten; fraai met de Pen en 
dito, door denzelven. 

N.io 
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jo. Een Landfchap, anders van ordonnantie, met 

twee Kindertjes ^ verder een Priaap; bevallig 
met Sapverven, behandeld, door denzchen. 

11. Drie vliegende Kindertjes in de Wolken*, uitvoe¬ 
rig met dito geteekend, door ' 

12. Drie dito dito, anders van ordonnantie; mees- 
terlyk. fraai met dito behandeld, door denzeben. 

13. Vier dito dito, fpelende met een Bloemkrans; 
uitvoerig, met dito, door denzeben. 

14. Vyf vliegende Kindertjes, met eenige Bloemen; 
in alles fraai als de voorige behandeld, door den-^ 
zeben. 

15. Twee Engelen Hoofden; fraai met Paftel getee.» 
kond, door denzeben. 

16. Een Plafonfiukje, waarin een vliegende Vrouw, 
verzeld van verfcheidene Kindertjes; met Sapver¬ 
ven behandeld, door denzeben. 

27. Een dito, met twee Vrouwe Beelden; in alles 
als de voorige geteekend, door denzeben. 

28. Een capitaal zittend Vrouwen Beeld, op de Wol¬ 
ken , houdende een fcepter in de hand; krachtig 
met dito behtndeld, door denzeben. 

19. In een Keukenvertrek vertoont zig een Vrouw, 
bezig aan een '1 afel een koperen Ketel tefchuu- 
ren; ter zyde, op een bank, ziet men een koper 
Dekzel, aarden Pot en Schuimfpaan; alles na- 
tuurlyk, krachtig en uitvoerig met Sapverven 
geteekend, door A. van Strj. 

N.2.P 
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•go. Twee fluks, verbeeldende een zittende bedaagde' 

Vrouw, naast een ton, fchynende Melk uit een 
pot te eeten: de andere is een bejaard Man, 
rustende op een ton, met een pyp en vuur¬ 
test in de handen ^ .zeer natuurlyk, fiks en 
meesterlyk met dito geteekend, door y.v. Sfry. 

fi. Deeze Ordonnantie verbeeld een Marktgezigt, 
waarop een Kwakzalver op zyn Theater, waar- 
by verfcheiden Aanfehouwers; geestig, met de 
Pen, O. L Inkt. en weinig gecouleurd, door 
^an Steen. 

22. Een grappig Mansbeeld, met een Rommelpot in 
de handen, verzeld van eenige lachende Jon¬ 
gelingen; fiks met de Pen, en weinig gecou¬ 
leurd, door F. Flals, 

^3. Deeze Ordonnantie vertoont de geboorte van 
Christus, daar de Herders het Kindeken aan¬ 
bidden ; zeer uitvoerig met couleuren geteekend 
door .A. Houbraken. 

94. Het- afbeeldzel van een Monnik, in zyn Orde^ 
kleeding; krachtig, met rood en zwart Kryt 
en O. I. Inkt, door A. Diepenbeek, 

25. Het Pourtrait van R. D. M. Marti nu s; met de 
Pen en dun gecouleurd, door A. Bloemaart^ 
benevens het Prentje. 

26. Het' dito van den Kunstfchilder P. y. Slingelam ; 
fraai met dito, door hem zelpen. 

37. In een Keuken ziet men, by lamplicht, een 
Meisje, bezig met water te pompen; meester¬ 
lyk, met zwart en wit Kryt, cp blaauw Papier, 
door denzehen, 

2?- In een Gemeubileerde Kamer zit een Vrouwtje 
te 'Speldcwerken, verzeld van twee Kinderen, 
met elkander (pelende; fiks met dito behandeld, 
door deni4lïe!7. 

K29 
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sp. Een Jongeling en een Meisje, in een Kelder 

fchynende bier te tappen; bevallig, met dito 
behandeld, door denzslvm. 

30. Een Jongelings Pourtrait, ten halve lyve; met 
Sapverven, op Pergament^ door dsnzehen, 

31, Een Hiftorifche Ordonnantie; met dé Pen en 
Sapverven, in de manier Van Van der Uift. 

52. Een Plafonftukjlc, verbeeldende den Heiland in 
de Wolken, verzeld van Engelen; met dito, 
door Rottenhamer^ 

33. Een Bybel-Ordonnantie, in een Landfchap met 
Gebouwen , zynde verfcheidene Beelden, en 
Kindertjes met Schaapen; met de Pen, en dun 
gecouleurdj door E. QjteUinis: 

34k Een VroiivV, verzeld van twee Kindertjes; fraai 
met rood en zwart Kryt, en O. I, Inkt, doof 
W. o>an Dyk en J. de IVit. 

35. Dansfende Landlieden, in een Landzigt met Ge¬ 
boomte ; geestig en bevallig met Sapverven 
behandeld, door C. Troost-, 

36. Het Pourtrait van Carohts i fraai met rood en 
zwart Kryt geteekend, door den Ridder de 
Moor, 

37. Spelende ert Dansfende Kindertjes, in een boom- 
ryk Landfchap; ongemeen uitvoerig, mef Sap¬ 
verven, door A. Remink, 

Een jonge Dame, ten halve lyve, met een pa- 
rafol, in een Landfchap; uitvoerig met dito 
geteekend, door denzedpen. 

§9* Een Mans Pourtrait, in aloude deftige Kleeding; 
uitvoerig op Pergament geteekend, door J- 
iVitrix. ïsk^a 
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40. Twee fluks capitaale Ordonnantiën, verbeelden¬ 

de Arcadifche Landfchappen , met Gebouwen 
en andere Gedenkteekens, ryk gefioifeerd met 
vrolyke Bacchanten en Saters; zeer fraai en 
uitvoerig met Sapverven geteekend , door 
Grandjean. 

41. Een ftaand Man, in Levantfclie Kleeding; zeef 
uitvoerig, met dito, door IF. Mieris. 

42. Een jongelings Hoofd, in een Binnenvertrek; ten 
halve lyve; uitvoerig met dito geteekend, door 
denzehen. 

43. Een Pourtrait, verbeeldende Ferkolje; uitvoerig 
op Pergament, met dito. 

44. Het bezoek van Maria aan Élifabeth; uitvoerig 
met Sapverven, door Uitewaal. 

45. Twee fluks, het éëne verbeeld Hagar en Isma- 
éi, uit het Huis van Abraham geleid, en het 
andere Hagar en Ismaêl, door den Engel ver¬ 
troost 1 beide uitvoerig met dito, door D. dü 
Bourgt 

46. Een Wintervermaak op het Ys; op den voor¬ 
grond zyn Keeren en Dames, in aloude Klee¬ 
ding ; fraai met de Pen en dito geteekend» 
door H. Arerkamp. 

47. Een bevallig Vrouwtje voor een Nis, waarby 
een Jager met een dooden Vogel; zeer uitvoerig 
met Sapverven geteekend, door N. Ferkolje. 

48. Een bevallige Dame, waarby een jong Heer, 
die dezelve een Roos fchynt aan te bieden, 
verder ziet men ^een Mandje met Fruit; in al¬ 
les uitvoerig, ais de vsorige behandeld, door 
dsnzehen. 

' N.49 
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49. Een ftnande Bisfchop in zyn plcgtgewaad j 

meesterlyk met rood Kryt, door A. Elomaert. 

50. Deeze ordonnantie, in een gemeubileerde Kamer, 
vertoont een Huwelyklluiten, tusfchen twee 
Jonge Lieden; waarby de Notaris en de Fa-r 
mielie; fiks met de Pen en Sapverven, door L. 
F, du Eourg, 

51. fJet Pourtrait van H. ^/ö/^’^/^jKunstfchilder; uitvoe¬ 
rig met Dekverven behandeld, door hem zslvet?. 

fe. Het dito van Th. Morus; in alles als de voorige 
behandeld, met dito, door denzelven. 

53. Twee geordende Geestelyken, in eenHermitage; 
fraai met de Pen, en dun met Sapverven, door 
A. Durer. 

54. Twee fiiuks vrouwen Beeldjes, in moderne klee- 
ding; dun met Sapverven, door Terburg. 

55. Het Pourtrait van Toornvlied, Kunstfchilder; 
uitvoerig met Roet en zwart Kryt geteekend, 
door hem zehen, op Pergament. 

56. Een Harten Kop, uitvoerig met Sapverven getee- 
kend, door A. Durer. 

-RuU'-J '•* H: fr 
57. Eenige Studiebeeldjcs, op één Blad; met de Peu _ 

en dito, door H. Averkamp. 

58. Vyf ftuks diverfche Studiën; meesterlyk met 
Sapverven behandeld, door E. van de Velde. 

5'9. Vier ftuks verfchillende dito, met dito, door 
denzelven. 

60. Vier dito, anders van ordonnantie; met dito, 
door denzelven. 
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6i. Een Elalsrecht, binnan een vorstelyk Paleis; fiks 

met roüt Ki'yt, door G. Hoet. 

6i. Het Pourtrait van den Kunstfehilder Lcendert pan 
der Kogen; met root Kryt en O. 1. Inkt, door 
hem zelpen. 

6g. Een \vandelend ond Man, voor een buitenhuis; 
fiks inct de Pen en root Kryt, door Rsmhrant. 

64. Eenige Boeren in een Binnenhuis; fiks met root 
Kryt, door de Boers Heemskerk. 

65. Het afbeeldzel van cdn oud Héér, in ’t boni: 
gekleed, zittende in een armftoel; uitvoerig 
met Dekverven; door Ruarus, 

66. Een Vrouwen Hoofd; meesterlyk met rood Kryt^ 
door u4. Bloemaert. 

67. Twee ftiiks Bloemtakken, waarby eenige In fee- 
ten; uitvoerig met Sapverven, bp Pergament; 
door Mejuffrouw M. S. Merian. 

68. Het Pourtrait van Sclnter; met Roet en O, 
ï. Inkt geteekend, door Hor ster man. 

69. Een Boer, ten halve lyve, een pyp tabak roo- 
kende; uitvoerig met Sapverven, 'door Cou/yns., 

70. Rustende Vrouwen, in een Landfehap; met 
Olieverf, op Papier gefchiiderd, door C. pan 
Haarlem. 

* 

Ji. Een Model, met veffchillende dito; lïiet dito be» 
handeld, door denzelpen. 

72 Een fdito, zynde een mans Hoofd; met dito 
behandeld, door F, Fiorisz. 

I 
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73. Een capitaal Mans Hoofd, in alles als de voor¬ 

gaande behandeld, door Kemhrant. 

74. Een dito dito, met een Kraa^ om den Hals; met 
dito, door cienz'slren. 

■75. Een oud Mans dito, met een Baard; met dito 
behandeld^ door van Dyk. 

76. Een dito dito, cp een Jagthoofn blaazende; 
krachtig met dito, door Jordaans. 

77. Een dito' dito van een bedaagd Krygsman; iri 
alles als de voorige behandeld. 

78. Een Vrouwen Hoofd, in aloude Klcedirig; mees- 
terlyk met dito behandeld , door een goed 
Meester. 

79. Een dito van eene jonge bevallige Dame; uitvoe¬ 
rig met dito behandeFi 

lo. Eenige Vrouwen, tep halve lyvé, in een Land- 
fchap; uitvoerig niét dito behandeld, door Lï 
F. du Bourg. 

Ji. Het Hoofd van een jong Meisje, in aloude ICIeè- 
ding; krachtig met dito behandeld, door B. Graaf:, 

G KUNST- 
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KUNSTBOEK, R. 

Ifi Maro^uinen Band. 

Jnhoudende TeekeningenvanwArmhO., de vlieger, 

VAN DER HAGEN en andere Meesters; allen 
ongecouleurd. 

N. R 
1. Een Benthemsch Lundfchap, met zwaar Geboom¬ 

te, Schuuren, omgehouwe Boomftammen, en 
een van fteen en klei geformeerden Muur; alles 
is natuur: het licht en bruin, en de meester- 
iyke behandeling met de Pen en O. I. Inkt, 
maken deeze Teekening tot een meesterftuk van 
M. JVaterlo. Hoog 17, breed 21 duim. 

2. Een Gezigt buiten Dantzig; ter linkerzyde, op 
een hoogte, een boerenwoning; aan den voor¬ 
grond een Waterplas; in alles als de voorgaande, 
door denzehen. Hoog 17, breed 22 duim. 

*2. Een Gezigt op de Sint Anthoniefluis; in alles 
als de voorgaande, door denzehen. 

5. Een Gezigt buiten Dantzig; in het midden een 
verlaat, omgeven van een van takken gemaakte 
omheining, voorts zwaar Geboomte; alles als 
de voorgaande, door denzehen. 

4. Een dito Gezigt, mede met een Verlaat, daar 
achter eenige Huizen, een Toren en Geboom¬ 
te ; behandeld als de voorige, door denzehen. 

5. Een Gezigt by Nymeegen; mede in alles als de 
voorgaande, door denzehen. 

6. Een Boschgezigt; alles als de voorige, door den- 
' ze hen. 

N. 7 
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7. Twee ftuks Gezigten op den Èltenberg, iiiéè 

het Klooster cn Tolhuis; natuurlyk niet Oi T 
Inkt, door van der Hageui 

8. Éen dito, zynde een Ituk van denzclfdén 
fluitende aan de voorgaande, met dito, door 
denzelvefti 

9. Een Duingezigt bititen Haarlem j als de voof- 
gaande, door Jf^aterlo. 

10. Twee ftuks Poorten van de Stad Arnhem; be-i 
handeld als voren, door denzelven. 

11. Een vervallen Gebouw, Poort, Muurwerk, eft 
fteenen Brug over een water; met dito, door 
denzelven. 

12. Het Valkenhof, van binnen; niet dito, doof 
denzelven. 

13. Een Kerk te Arnhem aan de Vest; met dito^ 
door denzelven. 

14. Een Gezigt op Overveên; met dito, door deü^ 
zelven. 

i§. De Sint Pietersberg te Maaftricht; met dito, doof 
denzelven. 

j6. Een Gezigt op de Groote Markt te Haarlem, 
met verfchêidene Beelden geltotfeerd; met dito*, 
door J. van der t^inne. 

Ij. Eert'Gezigt op den Janrodenpoorts Toten te 
Amfterdam; met dito, door A. Rademaker. 

i8. Gezigt op de Heiligenwegs Poort ; niet zwart 
Kryt en O. I. Inkt, door A. Waurlü. 

G 3 
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19. Een Gezigt op de Haarlemmer Poort te Amftcr- 

dam; met dito, door iknzelven. . 

20. Een Gezigt op Haarlem; met dito, door tkn- 
zelxen. 

21. Eenige Watermolens aan een Stads Gracht; met 
dito, door (knzelven. 

22. Een Watermolen met Geboomte; met ditOy 
door dinzsh'cn. 

2.':!. Een aangenaam Land- en Riviergezigt; met O. ï. 
Inkt, op blaauw Papier, dooreb', de Vlieger. 

24. Gezigt op het Groene Zoodje in den Haag; met 
Ü. ir Inkt, door J. van der hagen. 

25. Dc St. Maryê'n Kerk te Utrecht, van- binnen; 
met zwart "Kryt, door F. J. Zaenredam. 

26. Dezelfde Kerk van binnen, docï denzelven.- 

27. Een ander Gezigt in dezelfde Kerk, door den¬ 
zelven. 

28. Een Rotonde en Ruïne; met zwart Kryt en O. I. 
Inkt, door A. Waterlo. 

29. Twee Brabandfche geftofFeerde Landfehappen; 
met de Pen en O. I. Inkt, door Vinkehooms. 

30. Een duinachtig Landfehap; met O. L Inkt, 
door A. Waterlo. 

31. Een dito, 2;ynde een wedergaê, door denzeh 
ven. 

N.32 
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32. Een Stads Vestmuur, met hoog Geboomte; 

met zwart Kryt en O. I. Inkt, door b. de 
Vlieger. 

33. Een Boschgezigt; door denzelren. 

34. Een Boschgezigt, met Jagers geftoffeerd: met 
dito, door van Kesjel. 

35. Een opgaande Weg, met Geboomte; met dito, 
door Jl IVaterlo, 

36. Een Proteftantfche Kerk van binnen; met O. 1. 
Inkt, door H. van Vliet. 

37. Een Ruïne, met dito op blaauw Papier, door 
Horijbnti. 

38. Villa Mecena te Tivoli; met de Pen, en Bies- 
ter, door Grandjean. 

39. Gezigt in het Coliceimi te Rome; met dito, 
door deuzelven. 

40. Een dito ais vooren, door denzelven. 

41. Een dito dito, dioeyt^denzelven. 

42. Een dito dito, door denzelven, 

43. De Tempel van Tiv-oli, met dito, door denzelven. 

44. Een Gezigt van een Staartftar, waar naar eeni- 
gc Menie hen met verwondering zien; met de 
Pen en Roet, door Doomer. 

45. Een bergachtig Landfehap, met een Stad, in 
in een Valei; fraai van licht, met O. L Inkt, 
door R, Rogman. 

G 3 KUNST- 
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IC ü N S' T B b E K S. 

Jfn Mciroquhirr Bcmd. 

Waarin gecoukurde Teekenbigen ^ door 

Nederlandfchs Meejters, 

S 
j. Een aangenaam zonachtig Landfchap omtrent het 

Huis te Brederóde, geftofFeerd met beelden en 
jaeesten; uitvoerig met de pen en fapverven, 
door A. van do el do. Hoog Ó4:, breed g» duinis 

a. Een Lapd- en Riviergezigt, met zeilende Sche¬ 
pen; breed en nacuurlylt, met couleuren getee- 
kcnd, door A. va^i Everdinge^t. Hoog 8, breed 
Ï2 duim. 

Een uitheemsch Landfchap, fraai geftoifeerd, en 
hebbende een ruim verfchiet; bevallig met cou- 
Icuren, door van dor Vinrio en do Mouche- 
Ton. Hoog 7, breed n duim. 

4. Een wedergaê van de voorgaande, door denzohon. 

Een ruim Landfchap met Bergen, in ’t verfchiet 
doorlncden van water, ryk geftoiieerd met Beei^ 
den en Beesten; zeer uitvoerig met de pen en 
lapverven, door rau dor Moor (ion Jongen.^ 
Hoog 7 , breed 11 duim. ^ 

(Q. Pc: weergaê vsn de voorgaande, ' 

Een Arkadisch Landfchap, geftoffeerd met Beel¬ 
den j Uitvoerig met Dekverven , door J. van 

Hoog ó, breed 8 duini, ^ 

|. Dfc woergaê van do voorgaande. 
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9. Twee fluks Zaalftukken, zynde Ho%ezigten, 

mee Beelden geltolFeerd iii qo.uieuren, door 
de Moucheron. 

10. Eer Wintergezigt, zynde het Ys. ryk geftQffeerd 
met Beelden; met de Pen en couleuren, door 
H. ylyerkamp. ' 

11. Twee fluks Landgezigten.; met zwart Kryt en 
fapverven, door H. Zaftleven. 

12. Een Kerkgezigt, van binnen, met veel Beelden; 
in Dekverven, door H. van S^eenwyk. 

13. Een Noordscli Landfehap; met Sapverven, door 
van Ever dingen. 

14. Een Dorpgezigt, langs een Rivier, met hoog 
Gebergte in ’t verfchiet; met Dekverven, door 
J. van Battem. 

15. Twee fluks Landfehappen, niet Pluimgedierte 
en ander Vee; in couleuren, door A. Schoutnan. 

16. Twee fluks, ftaande Schaapen in een Landfehap; 
met Sapverven, door J. van. tkr Meer den Jen- 
gen. 

17. Een felle Brand in een Stad :;,. gcflofTcerd met 
Krygsvolk en andere• Beelden; in Dekverven, 
door J. van Battem. 

18. Een Italiaanfche Stad, met grootfehe Gebouwen 
en een menigte Beelden; met Dekverven, door 
J. van der Ulft, 

19. Een Gezigt als boven; geteekeud in gelyke 
manier, door denzelvert. 

G 4 N.ao 
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20. Een Arkadisch Landfchap, geftoffeerd met Beel¬ 

den ih Dekverven, door Glauher. 

21. Twee fluks Hofgezigten, met prachtige over- 
Idyfzelem der Oudheid en fraaije ftoffagie *, iu 
couleuren, door J. de Momheron. ' 

22. Een Landfchap, ryk geftoffeerd met kloeke Beel¬ 
den en Beesten; met de Pen en Sapverven, door 
'IL u-lverkamp, 

23. Twee Iluks Landfchappen, met Land- en Watet- 
gevogelte; breed met Sappen gcteekend, door 
^1. 8chuuman. ' ' ■ 

24. Fcn gedeelte der Stad Rhcnen, met dc Kerk 
en Toren; op den voorgrond fraai gefcoffecrd; 
dun met Sapverven, door P. Saenredam. 

25. Twee fluks gecouleurde Watergezigtjes, door 
P. Coopfe. 

26. De Kerk van St. Pieter van Notre Dame, te 
Nantes; met de Pen en weinig couleuren, door 
Doomer. 

27 Een ruim Stadgezigt, ryk gefloffeerd; zeer uit¬ 
voerig met Dekverven, door J. yan der Heyden. 

28. Een Gezigt te Nantes ; met O. I. Inkt en weinig 
couleuren, door D.Qomer. 

29. Twee fluks Hofgezigten; met Sapverven, door. 
■ de Moiicherofu 

30. Twee fluks gecouleiirde Landfchappen, door ds. 
liue of P^erjlraten. 

31. Een Gezigt aan de. Greb; met couleuren, door. 
■ ■ Doomer, 5 " ■ 

N,32 
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32. Een Gepgt als vooren, door dsnzeh'^n. 

33. Ben Pot met Bloemen; fiks met zwart Kryt en 
couleuren, door J. van Huyjhm en O. JVymn. 

34. Een Vaes met Bloemen j geteekénd als boven, 
door O. Wpun. 

35. Twee ftuks Studiën van Bloemen; uitvoerig met 
couleuren, door L. Agricola. 

. ^ \ 

36. Een Pot met Bloemen; fiks met Sapverven, naar 
J. van Hityfum. 

37. Een Italiaansch Landfehap; uitvoerig met Sap¬ 
verven, door J. de Moucheron. 

38. Een Hofgezigt; met couleuren, door denzelvev. 

39. Een Gezigt als boven, door denzelveti,. 

40. Haarlem, van het Noorder Spaarne te zien; met 
couleuren, door J. de Beyer. 

41. Een bergachtig Landfehap; met couleuren, door 
Agricola. 

42. Een vlak Landfehap; dun gecouleurd, door 
Doomer. • . 

43. Het Valkenhof te Nymeegen, als boven, door 
denzelven. 

44. Een Gezigt als boven, door denzelven. 

45. Een bevallige Vrouw in een Landfehap; uitA'oe- 
rig met couleuren, door een 'Gnclisch. Meester. 
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In Mara^uinm Band, 

Jnhoudsndz fraaije Teekeningen ^ van beroemds 

Nederlandfche Meesters. 

N. T 
j. EenManegie, daar een Paard aan de lantierbooni 

aehteruitflaac; verfcheidenAanfchouwers en ander 
bywerk maaken deeze Ordonnantie ryfc; zynde 
dezelve meesterlyk met O. I. Inkt behandeld, 
door Philip Wouterman. Hoog 7, breed 94 
duim. 

Twee ftuks aangenaame Landfchappen, met ver- 
fchillend Vee; in één derzelve zit een Man op 
een Ezel, en in ’t andere een Vr^uw op een 
•Paar.d; beide bevallig met zwart Kryt en Ó. ï. 
Inkt, door A. Berchem. Beide hoog gi, breed 
7I duim. 

3, TVee ftuks dito, met Geboornte, Ruïnes, Ri¬ 
vieren, en ver fchillend Vee met hunne Herders; 
alles behandeld als de' voorgaande, door denzehen 

4. Een Landfchap met twee Osjes, Schaapen en 
Herders; alleruitvoerigst met Potlood geteekend, 
op Pergament, door A. mn den Velde. 

Een gezadeld Paard, waarby een fthande Ruiter, 
en twee Honden; met :?;wart Kryt en O. 
Inkt, door P. Verbeek. 

6,. Een hoog opgaande Brug, by Alkmaar, met Ge¬ 
boomte en Stoffagie; iraarmet dito, door 
Ruisdaal. 

N. 7. 
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7. Pfet Aceynshiüs te Alkmaar, met een Brug over 

het Water, met Schuiten geftofteerd; en be¬ 
handeld als vooren, door dsnzehen. 

$, Een Jlhyngezigt, waarin en Keuls Schip, daar¬ 
nevens een beladen Aak, en verdere StolFagicj 
meesterlyls met dito, door *5'. ds Flieger. 

p. Een Boomryk Landfehap, met een Waterplas, 
allcrfchoonst van houding en behandeling, met 
dito, door liuisdaa/. 

9 

jo. Het Huis Kostverloren, met fraai Geboomte en 
StofFagie *, in alles als de voorgaande, door den- 
zelven- v 

jj. Twee ftuks Gezigten, op het Jooden Kerkhof, 
by Ouderkerk; met O, E Inkt, door Ruis- 
daal en D. Dalens. 

}2. Eenige Paarden en Reizigers, door het Water 
gaande, by hoog Geboomte; inet dito, door 
B. QaaL 

ïj, Een opgaande Trap, waarhy eenige kippen en 
en ander by werk, met dito, door C. Zaft leven, 

14. Twee ftuks geftoffeerde bergachtige Landfehap^ 
pen i door J. van der Meer den Jongen. 

J5. Een Gezigt van een Poortje buiten Rome; met 
dito, door G, B, IFenix. 

16. Twee ftuks aangenaame Landfch.'^ppen, met Ge¬ 
boomte en boeren Woningen; mcesterlyk met 
dito, door M. Hobbema, 

11. Twee ftuks Riviergezigten, met verfcheiden Vaar¬ 
tuigen, Visfehers in hunne Schuiten en andere 
Beeldjes, natuvu'iyk met dito behandeld, door 
J, Rsj.'ens, 

N.ig 
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18. Een Riviergezigt, in alles als vooren,cn behan¬ 

deld als dito, door van Goyen. 

19. Een dito dito, meteen Putftoel, d^oox denzelven, 

2,0. Twee ftuks aangenaame en ryk geftofleerde Land¬ 
en Watergezigteiii met dito, door denzelven, 

21. Twee dito dito, door denzélven. 

<11. Twee dito dito, door denzelven. 

23. Twee dito dito, door denzdven. 

24. Twee dito, ryk van Beelden en Beesten; met 
dito, door denzelven. 

25. Een Landfchap met Ruïnes, en een Vrouw op 
een Ezel, waar by een Man; met dito, door 
N. Berchem. ; 

26. Twee ftuks bevallige en met Wagens, Paarden 
en Beeldjes geftofleerde Landfchapjes; met dito 
behandeld, door F. Molyn. 

27. Een dito dito, door denzelven. 

28. De Schalkwyker - Poort, te Haarlem; met O. I. 
Inkt, door van Kesfel. 

29. Een Italiaansch Landfchap, met twee Muilezels, 
een Herder en twee Honden; met zwart Kryt 
en O. 1. Inkt, door u4. van der Gabel. 

30. Een Landfchap, met Geboomte, Gebouwen en 
Stoflagie; met zwart Kryt, door JFynants. 

31. Twee ftuks Landfchappen, met hoog Geboomte 
en Stoflagie; met zwart Kryt en Ö. L Inkt, 
door D. Dalens. 

N.32 
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32. Twee ftuks Land- en Dorpgezigten; geestig met 

dito, door P. Molyn. 

33. Een met Beestjes en Herders, geftoffeerd'Rhyn- 
gezigt; met dito, door J. van der Meer. 

34. Twee ftuks met Paarden; fiks met dito, door 
D. Stoop. . 

35. Een bergachtig Landfchap cn een ftil Water, 
met een Ezel en Geleider; met dito, door 
H. Naiiwinxt 

36. Een met Vaartuigen en Beeldjes geftoffeerd, 
Rhyngezigt, met dito, door IL. Griffier. 

37. Twee ftuks Gezigten, van de Erangiscaner 
Kerk te Venetiën, met Stoftagie ; met zwart 
Kryt en O. I. Inkt, door G. È. JVenix. 

38. Twee ftuks Landfchappcai, met verfcheidenStof- 
fagie, zynde een Zomer en Winter; met dito, 
door P. Molyn. 

39. Twee ftuks Wintergezigten, in alles als de 
voorgaande, door denzelren. 

40. Een Dorpgezigt, vol ftofFagie van Beelden en 
Schuiten; met O. 1. Inkt, door B. Gaal. 

41. Een Landfchap met Schaapen; met zwart Kryt, 
door van Huyfim. 

42. Een boeren Werf, met dito, door G. van der 
Myn. 

43. Een Gezigt op Arnhem, geftoffeerd met Bees¬ 
ten en Vaartuigen; met zwart Kryt, door 
M. Cuyp. 

44. Een dito dito, door dsnzelvsn. 
N.45 



CATALOGUS vau Hö 

T 
45. Twee (tuks boom- en bergachtige Landfchap^ 

pen, met Beelden en Beesten geftoffeerd; mee 
dito en O. I. Inkt, door C.^Bierz. 

46. Twee dito dito, door denzehen. 

47. Twee dito dito^ door deazelven, 

48. Twee dito dito, door denzehen. 

49. T wee Ituks, ’t Huis Weerdestyn en Oudaan | 
met dito, door P. van Lietider. 

^c. Twee dito Gezigten, door denzelven-, 

51. Tw'ce dito dito, door denzelven, 

52. Een Gezigt op den Binnenkant en Hoek vah de 
Bantemerftraat; met zwart Kryt, door J, van 
der Ileyden, 

KUNSTBOEK, Ü. 

Inhoudende capitaale Ordonnantiën, alle doof 

c. TROOST, en verfcheidene dito Teekeningen 

naar C. Troost, door Mejuffrouw SARA 

PLOOS VAN AMSTEL, gehoren Troost. 

N. Ü 
1. Een Speelman en Jongeling voor een boeren Bui¬ 

tenhuis ; meesterlyk met de Pen gearceerd, door 
C. Troost. 

2. Het Pourtrait van den beroemden Kunstfchildef 
C. Troost; uitvoerig met O. I.- Inkt geteekend, 
door ff. Buys. 

N. 
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j. Een Binnengezigt vaft een Corps du Garde, met 

verfcheiden Officieren j zonaclicig en bevallig, 
met Sapverven geteekend, door G. Troost. Hoog 
11^, breed i5f duim. 

4- Eèn Kiraamkamer, in een pfachtig gemeubileerd 
Vertrek; geestig en bevallig, met dito getee¬ 
kend , door <ienzel3>en. Hoog lo?» breed ió| 
duim. 

§. Een Gezigt van een Corps du Garde, by kaars¬ 
licht, geltoffeerd met verfcheiden Officieren, als 
rookende, leezende en by het vuur zittende; 
zeer natuurlyk en fraai met dito behandeld, 
door denzeivm. Hoog 9^, breed 13! duim. 

6. Deeze Ordonnantie verbeeld, in een Stadgezigt, 
de Ontdekte Schyndeugd; meesterlyk met dito 
behandeld, door denzelMn, Hoog 14^, breed 
iii duim. 

7. Een Stadgezigt, met eenigc Gebouwen langs een 
gracht, gelloffeerd met een Heer en Dame in 
een Slede, en verder andere Lieden; alles is 
verbeeld by helder maanlicht; zeer fraai en 
natuurlyk behandeld, met dito, door denzshen. 
Hoog 9i, breed 14 duim. 

S. In een Binnezaal ziet men twee Heeren feher- 
men; ter zyde vertoont zig een zittende Dame 
en Heer, en verder Dienstboden; fraai met dito 
geteekend, door denzelvsti. 

9. Deeze fraaije Ordonnantie verbeeld Hspnan t//- 
rich i mede kunftig-met dito behandeld, ver¬ 
beeldende avondlicht , zeer natuurlyk ^ door 
dinzehen. 

ló. Deeze geestige Oïdohnahtie verbééld de Éoefen 
Redlitbank, üièn veHchëidène comièqué VöÖrWer- 
pen; krachtig mbt dito geteèkehü, 'door 
zthen. 

N.il 
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.II. Een geestige Ordonnantie, verbeeldende de Pui- 

terveenlche .Helleveeg aan de Tap; in alles als 
de-,voorige beliajideld j door denzelpen. 

12. Een dito, verbeeldende den Verloren' Schildwacht ;■ 
bevallig met dito geteekend, door denzehen. 

13. 'In een Stadgezrgt, by avondlicht, vcrtoonen zig 
voor een treffelyke ^oning ecnige vrolykeHee- 
rcn, van ’t gezellchap komende, en naar hum 
Koctzen geleid; comieq en zeer natuurlyk ver¬ 
beeld, eiLmet dito behandeld, door denzehen. 

idf. Een Heer op een zwart Paard voor een Her¬ 
berg; in de deur Laat de Hospita; meesterlyk 
Iraai, met dito, door denzehen. 

15. Een dito dito op een bruin Paard, in een beval¬ 
lig Landgezigt; kunltig met dito geteekend, 
denzelven. 

16. In een bevallig Tuingezigt, byeenVyver, ve'r- 
toonen zig Heeren met een Kyker, bezig de 
maan te befchouwen ; verder andere in een 
tuinhuis; natuurlyk en meesterlyk met' dito 

- - behandeld-, door denzehen. 

17. Een capitaal Binnengezigtvaneen bevallige Lust¬ 
plaats, geftolfeerd met een treffelyke Woning 

■ en verfcheiden Heeren en Dames; geestig met 
. ... dita'geteekend, door denzehen. 

18. In een gemeubileerde Kamer, by kaars- en fak¬ 
kellicht', vertoont zig dén der Tooneelen uk 

■; Hopman Ulrich; zeer natuurlyk en fraai met 
:-dito.geteekend, door denzehen. 

19. Deeze grappige Ordonnantie, verbeeld den Am- 
basfadeur van Maroyco, in de Herberg het Bokje,- 
in 'de Haarlemmer Hout; geestig en bevallig 
'met "Dekverven behan^d, door' denzehen. 

N.sq! 
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HO. Een Binnengezigt van een Hollandchs Corps du 

Garde, waarin twee zittende officieren; verder 
' by de haardftede een ibldaat een kaars ain'.'tee- 

kende; uitvoerig met dito geteekend, door (/s»~ 
zelxen. 

21. Een rfolyke Gast, zittende by een tafel, waar¬ 
op ham, brood en wyn geplaatst is, houdende 
in de rechterhand een roemer wyn, en in de 
andere een Kluifje; mcesterlyk Iraai met craijon 
geteekend, door d^nzclveu. 

22. Het Afbeeldzel van wylen den Graveerder S. 
X Fokke, in zyn kindfehè jaaren, 1722. fraai met 

dito behandeld, door denzehan. 

23. Vertooning van Zwaantje, in de Comédie by den 
. Boeren Rechtbank; natuurl.yk, met dito behan¬ 

deld , door denzelyen. 

24. Een Baande Oudvader, aandachtig in een boek 
lezende; zeer krachtig, en tefl'ens uitvoerig 
behandeld, met dito, naar Jdloemairt^ door 
diinzehen. 

25. Jupiter in de gedaante van gouden regen by 
J)anaé, leggende op een rustbedde, Verzeld vah 
minnewichten; uitvoerig met dito en dekver- 
wen behandeld, op pergament, door denzelyen. 

26. Het Afbeeldzel van den Zee-Schilder .A. Silo; 
meesterlyk fraai met craijon geteekend, door 
denzelren. 

27. Het dito van den Predikant Jacohus Coypi; 
krachtig met dito behandeld, door denzelyen. 

2;S. Het Afbeeldzel van een comiecq manshoofd, met 
dito geteekend, door denzelyen. 
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g.9. Een zittend Man voor een Tafel, met een pen 

in de hand, met Zwart en Rood Kryt en een 
weinig gecouleurd, door denuh-en. 

o. Twee ftuks Studie Beeldjes, uit het Blyfpel; 
Het Bellikte Zwaantje, verbeeldende Zi^acintj& 
en Fobert; krachtig met lapverven geteekend, 
door denzslvcn, 

I. Twee ftuks comiecque Studie Hoofden ^ uit dito ; 
met dito geteekend, door denzelvsn. 

e. Vier ftuks dito, op 1 Bladen, uit dito; en met 
dito geteekend, door denzelvzn. 

33. Een ftaand Officier, in zyne monteering; mees- 
terlyk krachtig, met dito geteekend, door den^ 
zehen. 

34. Twee ftuks Studie Beeldjes, — Een Lierman 
en een Boerin; fiks met dito geteekend, door 
dinzelven. 

35. Een Starrekundige op zyn Obfervatorium, ver¬ 
beeld by maanlicht; met O. I. Inkt en nrec 
Wit gehoogd, op blaauw Papier, dcnzehzn, 

36. Eenige Heeren in een Kolfbaan fpelcnde; verder 
een aangenaam tuingezigt; geestig, met Dek¬ 
verven behandeld, door dito. NB. Dh is de 
laatjie Teehning ^ey^eest yan dien beroemden 
Meester, 

37. Een Studie in een tuingezigt; fiks met de pen 
en dun met fapverven, door denzelven. 

38. Een Heer te Paard rydende, in een Landfehap; 
b^Ygilig, met dito geteekend, door denzeiMu. 

N.39 
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39. DeezeVrolyke Ordonnantie verbeeld de Kermis¬ 

vreugd van Kinderen, vol gewoel; fraai en uit¬ 
voerig, met fapverven geteekend naar ’c bchil- 
<^'ry van C. Troost ^ door Mejuffrouw Sara. 
F loos van gebooren 1'roost. 

40. Deeze Geestige Ordonnantie, met verfcheiden 
Beelden, vertoont de Ontdekte Schyndeuo'd* 
de Caradters zyn Natuurlyk, en alles lutvoerla’ 
met dito geteekend, door Jezilye. 

41. In een Binnony-ertrek, vertoont zig de fchyn- 
heilige Vrouwe met een galant Heer, by een 
gedekte 1 afel, w^aarby de Hospita en Hospes; 
verder de Muficanten; uitvoerig en bevallie: 
met dito geteekend, door dezelye. 

42. In ;een dito, -vertoont zig de Meid, met haar 
Vrijer, mede by een gedekte Tafel, met Spvs 
voorzien, .elkander liefkozende, fraai en uitvoe¬ 
rig met dito geteekend., door dszelye. 

43. Deeze Ordonnantie verbeeld den Man van de 
Ichynheiligc Vrouw, op reis gaande- in alles 
uitvoerig met dito geteekend, door dezehs. 

44. De Vryiigc van Reinier Adriaansz, by Saartie 
Jansz, verbeeld by avondlicht; zeer geestie" 
en uitvoerig met dito geteekend, door dtze/vs 

45. De Huwclyks voorftelling aan de Ouders van 
Saartje Jansz; in alles, als de voorigc, geteekend 
met dito., duur dezclrs. ^ 

-46. In een Stadgezigt., by avond, vertoonen zi<r 
by een aanzienlyke Woning, eenige befchoiw' 
ken Hoeren, dje door ,den Traciant W'orden 
uitgeleid, waarby twee Dienstboden, om hen 
in t Rytuig te helpen, gevende het Kaars- en 
Tantaainlicht een natuuriykc Werking- en is 
.v.eei- uitvoerig met Dekverven behandeld, na 
.dito, door dszs/ye. ’ 
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47. In een prachtige Eetzaal, ziet men verfcheiden 

' ' welbezorgde Ileeren by een gedekte Tafel, al¬ 
len in venchiliende comiecque Aóüën; de on- 
derfcheidene caraifters zyn geestig en natuurlyk 
verbeeld, en uitvoerig mqt dito'^Jils de voorige 
behandeld, naar dito, door dezehe. 

48. ïn een ryk geordonneerde Zaal, by avondlicht, 
vcrtconen zig met elkander twistende Heeren, 
over Altrologielche voorwerpen-, verder in de 
Zaal ziet men de Knecht bezig de Tafel to. dek¬ 
ken ; zeer fraai en krachtig niet dito. getee- 
kend, naar dito, door dezelve. 

49. In dito Zaal, by avondlicht, ziet men Heeren 
by een Tafel, als in ernltig gefprek; ter zyde 
llaat een Heer op een Stoel, aan een ander het 
laoLirtrait van den Huisheer aanvvyzendc; gees¬ 
tig en fraai als de voorige behandekl, naap 
dito,-door 

5'r. In dito Zaal, by avondlicht, ziet men verfchei- 
deneHivren, zo zittende alsllaande. bezig hun 
pyp te rcoken ; alles verbeeld zig natuurlvK, en 
van een uitvoerige behandeling, naar dito, door 
de'zeh-e. 

51. Ob een Italinanfche Markt , vertoont zig een 
Kwakzalver ■ cn Muficant op de Gultar fpe- 
lende, waarby verfeheide Kinderen, een deiv 
zelve fpeelt met een Hond; zeer" uitvoerig 
nier iripvcrven geteekend, naar K. du ^ardiu\ 
door dezelve. 

fz. In een boomryk Landfehap, by een Boeren Wo- 
ring, ziet men eenige Huislieden, en anderen 
Zig met drinken en Reegelen te vermaaken; 
Uitvoerig met dito gcteckend, naar Sieeu^ 
^üor dezelve, beiiev"ens liet Prentje. 

N«3 
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^3. Een .zittend Vrouwtjej met een Kind aan dc 

borst, by een brandend Kaarslicht*, naar Gi 
Douw 3 uitvoerig met iapverven, door ciezely:. 

54. Het Afbceldzel van P. Damaker, kubsthailde- 
Jaar; natuuriyk in Faftel geteekend, door Bu^'Si 

K U xN S T B O E K Vx 

JnhoU/kiide capitaak, ongscoujet/rde Teikén/n^e'rt .j 
lujlaandó ia jra&ije UrUor.tumïén van Tyieh , 

Pourtrahra en andere l-^eorwer^^en, door 
de beroemdjk Nsderlandfche Meeeteru 

N. ¥ 
1. Een fraaije zinryke Tytel, ryk geörcfonnct^d met 

Fabel-Gefehicdenislcn; uitvoerig met de Pen er> 
O. 1. Inkt, door J. krandetaar. 

2. Een capkaale foliant Tytel, voor het Oude Te,g-s 
lament; ryk van Ordonnantie, en zeer uitvoerig 
met O. I. Inkt geteekend, door de Jd^it ,■ he-i 
nevens de gegraveerde Prent. 

5;, Een uitmuntende dito, vol .gewoel van Beelderig 
en verder bywerk; zinrpelendc op den Triomph 
der Schilderkunst*, uitnemend uitvoerig met dito 
geteekend, door B. Picart3 benevens het Prentje^ 

4. Een dito, zynde de Tytel voor de gevallen vaii 
Telemachus; ryk geordonneerd met zinbetce- 
kenende Voorwerpen; zeer uitvoerig met dito, 
(lüQX^denzclven ; benevens het Prentje3 Proefdruk, 

5. Een capitaale dito, zlinfpelende op' de Vereeuwi¬ 
ging der beroemdlte Vorsten en geleerde Man¬ 
nen ; uitmuntend Iraai met dito geteekend ,■ door 
denzehen. 

H ^ 
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6. Een diro Ordonnantie, verbeeldende de Wysheid, 
belcherinende de Godsdienst tegens Geweld 
en Afgodery; zeer uitvoerig met O. I. Inkt 
getcekend, 'door N. FerkoJje. 

7. Een dito dito, verbeeldende een Bybelgefchie- 
denis van 'JiuUi en Thamar; ryk geordon¬ 
neerd en zeer uitvoerig met dito getcekend, 
door (feaze/ye/h 

*'j. Het Afbeeldzcl van van Kattenhurg, Pro- 
lesfor der Remonftrantfchc Gemeente, Itaandc 
ten voeten uit, in een Studeervertrek, waarby 
twee zinbeteekencnde 'Kindertjes en verder 
bywerk; ongemeen uitvoerig, met dito getec- 
kend, door denzelven.. 

$. Het dito van Galénns ^hrahamsz , Leeraar 
der Doopsgezinden, zittende in een Armftoel, ' 
verfierd met zinnebeeldig bywerk; niet minder 
fraai dan de voorige behandeld, met dito, door 
denzelven. 

g. Het dito van den beroemden D. vanHoogfiraaten 3 
Med. Dodl. in een Studeervertrek, Kaande ten 
voeten uit, by een Tafel, waarop Boeken ge¬ 
plaatst zyn, en verder zinnebeeldig bywerk; 
in alles uitvoerig, met dito, door dmzdven. 

20. Het dito van den Burgemeester Sïx 3 Kaan¬ 
de met een Papier in de hand, in zync Kunst- 
zaal, verzeld van twee Geniën, die kunst be- 
fchouwen; zeer fraai met dito geteckend, door 
denzdvsn. 

'II. Het dito van den beroemden Kunstfchilder N. Ver¬ 
kol] e, Kaande voor een Nis; in alles als de voor¬ 
gaande met dito behandeld, door hem zsiven. 

N.12 
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12. Het dito van den Dichter Jo<m de Haas^ met 

zinnebeeldig bywerk, uitvoerig met dito, doof 
detize/yen. 

33. Het dito. Van den Dichter, A. Bogaart, met 
zinnebeeldig bywerk; uitvoerig met dito, doof 
detizehen, 

14. Het dito, van dito Lamh. Bidlo; uitvoerig me£ 
dito, door denzehen, 

15. Het Afbeeldzel van den Kunstfchilder 
koljs s ten halve lyve, zittende voor een Nis; fraai 
met dito behandeld, door denzehen. 

61. Twee fluks ryke Ordonnantiën, uit de Ceremo-* 
niën der Joden; fraai met de Pen en O. I. Inkt, 
door B, Picart. 

17. Afbeeldingen der Regenten van het Armenhuis 
te Haarlemi zittende voor een Tafel, met een 
kleed bedekt; meesterlyk met de Pen en O. L 
Inkt geteekend, door j. de Bray> 

18. Een ryke zinnebeeldige Ordonnantie, waarin het 
Afbeeldzel van den vermaarden Dichter ^oqn 
Broekhuyfcn; fraai en uitvoerig met O. I. Inkt 
en Roet geteekend, door A. Houbraken. 

39. De Boodfchap van den Engel aan Maria; uit¬ 
voerig met de Pen en 0.1. Inkt, door JF. de Bray. 

20. Een Bybel-Ordonnantie, verbeeldende yakel en 
Si/era; meesterlyk fraai met dito geteekend, 
door denzelyen. 

SI. De Geboorte van Christus, daar de Herders het Kin¬ 
deken aanbidden; fraai met dito béhaiidcld, 
door dinzelven i benevens bet Br ent je ^ Proefdruk. 
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22. Een Bybel Ordonnantie van eenigc Beelden-; 

meestërlyk met de Pen en dito, <kiQX dénzehen. 

2.^. F.cn zittende Dame op een Stoel, fpelende op 
een Muzyk Inldrument; krachtig en teftci-tó uit¬ 
voerig met O.L Inkt geteekend, door G. Neu 
jeher. 

24. Een zittend peinzend Heer, in een Binenvertrelv; 
fiks en mcesterlyk met dito behandeld , door 
de/izelren. 

25. Een capitaale Bruilofts-Tytcl; ryk geordonneerd 
en bevallig en fraai met de Pen en O. L Inkt 
geteekend, door Fiint. 

26. Een dito dito, fraai geordonneerd en met dito. 
benandeld, door dinzelven. 

27. Een dito dito, anders van Ordonnantie; en in 
alles met dito behandeld, door denzihen. 

q8. Een capitaale foliant opdragt Tytel, met zinne¬ 
beeldige Figuuren; uitvoerig "met dito getee¬ 
kend , door ' denzehen. ^ 

29. Elf fluks diverle Ordonnantiën, op drie Bladen, 
verbeeldende het leven van Maria; fraai met 
de Pen en dito, if. JVshher., 

30. Twee Buks, de Afbeelding van het Hoofd van 
Christus en Maria, als in Basreliëf; met dito 
en Roet geteekend, door J. ds Wit. - „ 

31. De Geboorte van Christus, waarby de Herders 
gefchenken brengen; fraai met dito, door G.de 
Lairesjb, benepens ’t Prentje. 

3?. Een zinnebeeldig Odtavo Tyteltje; zeer uitvoe¬ 
rig met de Pen en dito geteekend, door B. 
Picars. 
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33. Het Afbeeldsel' van Arnold Marcel, zittende 

in zyn Studie vertrek,; zeer uitvoerig met dito, 
door A. Sohouman. 

34. Ren fraaije zinnebeeldige Ordonnantie van vier 
Figuuren; uitvoerig met dito, door L. F. du 
Boitrg. 

SS- Afbeelding eener gewoone Lykfratie, vol ge¬ 
woel; met de Penden dito, dbor B. Picart. 

36. Een Heer in zyn Studeer vertrek, zittende by 
een Tafel, fchvnende een Viool te Hellen; uit¬ 
voerig met ü. I. Inkt, door ^aii van Miertj. 

37. Een Herderin, ftaande in een Landfehap; fraai 
met dito geteekend, door /^. van Mieris., 

38. Een Fabel Ordonnantie van verfcheidene Nimfen 
in een Landfehap; uitvoerig met de Pen en O. 
L, Inkt, door H. Limburg. 

39. Een zittend Meisje, met een Hondje op denSchoot; 
uitvoerig op Pergament, met dito getgekend, 
door C. F isjcher. 

40. Twee ftuks Fabel Ordonnantiën; geestig met de 
Pen en O. I. Inkt. 

41. Afbeelding van de beroemden Dichter Hubert 
Corhelisz, Poot; uitvoerig met dito geteekend, 
door iSf. Verkolje. 

42. Het dito van een jong Heer ; uitvoerig met 
dito, door J. van Mieris. 

43. Een dito van een bejaard Heer; uitvoerig, door 
Topas. 
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44. Een comiecqué Ordonnantie, uit het zinnefpel de 

Mode; geestig met de Pen en O. I. Inkt ge- 
teekend, door C. Troost. 

45. TNvee fluks fland Beeldjes; met dito, door 
JT. o>an Mieris. 

46. Afbcelding van een Heer en Dame, op het Schaak¬ 
bord fpelende; meesterlyk met O. 1. Inkt getee- 
kend, door M. van der TTerf. 

47. Een peinzende Dame, in een Landfehap; uit¬ 
voerig met O.I. Inkt geteekend, .door A. Rentink, 

4S. Het Hoofd van een Jongeling, met een Muts ge¬ 
dekt; uitvoerig met dito, door H. van de Felde. 

49. Een ryke ordonnantie, op den zilveren Bruiloft van 
M. J. Groenwolt en Juflr. Sara van den Berg ^ 
1704; met de Pen en O. I. Inkt, door L. Bakhuyfen. 

50. Afbeelding van de Geboorte van Christus, v/aarby 
de Herders, in een Landfehap; met de Pen en 
Roet, door J. Gr immer. 

kunstboek: w. 

In Maroqttinen Band. 

Inhoudende Teekeningsn met couleuren, naar dt 
voornaamjïe Nederlandfche Meesters. 

N. NT 
1. Een aangenaam Landfehap, met een beladen Muil¬ 

ezel, een jongen Ezel, eenige Schaapen en eca 
Herderin met haar Kind; alles dun cn zeer uit¬ 
voerig met lapverven geteekend, door A- M’n- 
tink 5 na K du Jardin. 

N. 2 
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2. Het oude Stadhuis te Amfterdam; dun met fap- 

verven geteekend ^ naar het Schildeiy van P. 
Saenredam; berustende op het Stadhuis te Am- 
fterdam, door J. Buis. 

3. Een gezigt op de Schiedamfche en Rotterdamfche 
Poort te Delft, alleruitmuntendst van elfeét en 
Iraai met lapverven, krachtig behandeld, door 
H. Numan, naar den Delftl'chen van der Meer, 

4. De aflaating van ’t Kruis, zynde een Ordonnan¬ 
tie van verfcheiden figuuren; dun met fappen, 
door Schournan s naar Rmhrant. 

5. Een fraai geftofTecrd Stadgezigt; dun met fap- 
ven’en, door C. Buis ^ naar J. van der Heyden 
en M. ran der P'^eldé, 

é. Een Stil Water, met verfcheide Schepen, Schui¬ 
ten en Jagten, rykvan Beeldjes; met dito,door 
ud. Schouman, naar JV, van de F'elden. '■ 

7. Een met Beelden en Beesten geftoffeerd Landfehap; 
met dito, door denzelven 3 naar M. randen Velde, 

g. Een bevallig Landfehap, met verfcheide Koeijen, 
-Schaapen en Beelden, die gedeeltelyk in het 
water itaan; met fapjes geteekend,door C.Buis^ 
naar A. van der Velde. 

9. Een Officier prefenteert aan een bevallig Meisje 
eenig geld; zyj heeft een Wynroemer in de hand; 
met lapverven, door A. Schouman, naar G. 
Terburg. 

10. Een oude Vrouw, bezig zynde een Jongen te 
kammen, en verder by werk; met dito , door 
C’. Buis 3 naar D. van Tol. 

N.ii 
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IJ. Een Vrouw verzeld van eene dienstmeid by ecne 

Karsfenvcrkoopller; fraai van licht, met dito, 
door S. broost 3'mar van Ugterveld. 

12. Een Roomfchc Kerk van binnen, met veele Beeb 
den geftofFeerd, met fapverven, door Jp". Stoiker ^ 
naar E. de JVit. 

13. Een Protestantfche dito, door cn nvcüx denzelven. 

14. Een Keuken, ziende op een Binneplaats; een 
Meid zit te naaijen, achter haar een Jonge; 
voorts een menigte Keukengereedfehap en' een 
Hond; uitvoerig met lappen geteekend, door 
b. Troost, naar T. JFyk. 

15. Een Binnenhuis, alwaar een Schoenmaker zit te 
werken; oen Meisje reikt hem door een Yeng- 
fter een Schoen toe; op dén grond zit een Kind, 
verders eer.igc andere Stoflage; behandeld als 
de voorgaande, door Qwmzx^dezelven. 

16. Een Vrouw by een Wieg, in een Binnenvertrek, 
door een opene Deur, zfet men in het Yoorhuis 
een Kind; fraai van licht en bruin, behandeld 
als de voorgaande, door dezelve^ naar F. ds 
Hoogen. 

17. De beroemde Kraamkamer van G. Douw, voor-' 
heen in ’t Cabinet van G. Braamcainphevxx&zcwAQ 
geweest; zynde een Vrouw voor een Wieg, met 
een Kind op den Schoot; in ’t verfchiet een Chi- 
rurgyns winkel ; fraai met lapverven , door 
UE J. Laqiiy. 

18. Een Jongeling, bezig zynda een Pyp aan 5e 
fteek’cn; een jonge Meid fchenkt hem een glas 
bier; bevallig van ordomwntie; met dito behan¬ 
deld, door C BuiSs naar G. Metzu. 

N.19 
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39. Een Einncnvcrirck, alwaar een‘Dienstmaagd een 

emmer met visch aan haar Jufirouw laat zien; 
uitvoerig met dito, door ó. Troost, naar 
Brskeknkamp. 

(10. In een gemeubileerd Binnenvertrek ftaat een 
Vrouw te veegen ; verder een doorzigt in een 

• tuin; fraai van"licht, behandeld als de voorgaan¬ 
de, door C. Buisnaar B. ik Hoogs. 

21. Een ftil Water,met verfcheiden Vaartuigen; dun 
. met dito, door H. Üchouman ^ naar iV. van de 

Hf/de. 

2,fl. Een dito dito, zynde een wedergad. 

23. Een IJiftorifche Ordonnantie van verfcheidene 
^ Beelden; met dito, door denzelven^ naar G. de 

Lairesfe. 

24. Twee ftuks boomryke Landfehappen, met BeeE 
den en Beesten; met dito, door denze/pen, naar 
yl. van de Telde. 

25. Een ryke Ordonnantie van verfcheiden vrolyke 
Gasten; voor den fchoorfteeri ftaat: Zo de Ouden 
zongen^ zo piepen de Jongen; met dito, naar^. 
Steen. 

2Ó. Een Gezigt op de Graftombe van den Prins van 
Oranje, te Delft; met dito, naar Hoekgeest. 

■ 27. EenDoftor inzyn Studeerkamer, door een Nis te 
zien, mat dito, door J. M. Kok naar G. Metzu. 

28. Een Landfehap met Schaapen en Herders; met 
dito, door H. Schoiman , naar J. van der Does. 

29. Een dito met verfchillend Vee; als vcoren, door 
der.ze/rsn ^ naar JJ. van Bergen. 

Nb 30 
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30. Een Gczigt langs de Boommarkt op het Stad¬ 

huis, te Ainfterdam ; inet dito, door J. H, 
Prins 3 naar 'J. van der Heyden en A. van de 
relde. 

31. EenVaes, gevuld met verfcheide geurige Bloe¬ 
men ; uitvoerig met fapverven, door O. r^ynen j 
naar van Hnyfitm. 

32. Een geftoffeerde Protefcantlche Kerk, van bin¬ 
nen; met dito, door J. Stulker, naar E.de JV'0. 

33. Een Italiaanfche Markt, ryk van ftoffiige; mef 
dito, door yl. Schouman 3 naar J. Lingelbag. 

, 34. Een Gezigt op een Adetyk Kafleel; uitvoerig 
met dito, door H. P. Schouten3 naar van 
der Heyden en A. van de Helde. 

% 

35. Een deftig Man, leunende op een baluftrade; 
met dito, door A. Schotman 3 naar F. van Mieris. 

36. Een Jongelinffs - pourtrait; met dito, door en 
naar denzelven. 

37. Een Proteftantfche Kerk, van binnen., met ver- 
fcheidene Beelden geftofteerd; met dito, door 
Jp' M. Kok 3 naar van F liet. • 

3S. In een gemeubileerd Binnenvertrek zitten twee 
Heeren aan een Tafel, en eene J3am^met een 
glas, en verder eene Dienstmaagd met een kom- 
voortje; natuurlyk met dito, door H. Élisntz^ 
naar P. de Hooghe. 

39. Een_ zonachtig Landfehap, met vee en eeneller- 
^ dcrin; met Dekverven, door naar 

K. du .Jardtn. 
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40. Een Ordonnantie van vyf Kindertjes, zinfpelend 

op den Godsdienst; met fapverven, door C. 
Pronk, naar de ÏVit. 

'41. Een Ordonnantie van vier Beelden, bekend door 
de Prent: De •witte Monnik; met dito, door 

de int, naar yan Dyk. 

42. Een Landfchap by een Rivier, met verfcheidene 
Beesten, verzeld van een Herder; met dito, 
door A. Schoitman, naar A. Cuyp. 

43. Een Geleerde in zyn Kamer; niet dito, door 
A. yan Dyk en de Wit. 

44. Een Mans Poiirtrait, als dito, door denzelven^ 
naar P. P. Ruhbens, 

45. Een Vrouwen dito, met dito, door A, SchoH-* 
man, naar H. Holbein, 

46. Een grazige Weide met verfchillend Vee; met 
dito behandeld, door denzelyen, naar P. Potter* 

47. Een Schip, tegens de rotzen verbryzeld worden' 
de; met Dekverven, door denzeiyen, naar L, 
Bakhuyzen. 

48. Een Duitsch Stadgezigt, met verfcheidene Beeld¬ 
jes, naarj^. van der Hey den en A. van de Velde ^ 
door A. Rademaker. 

49. Een Heer,van een Wenteltrap komende, befpied 
een Knecht en Meid in de kelder; natuurlyk 
van licht, met fapjes, naar KoeJyk, 

50. Een Speldewerkftcr, door een Nis te zien; met 
dito, d(X)r ötolker, naar den Delffchen van 
der Meer, 

N.51 
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51. Christus de Moeder van Petrus genezende; 

met dito, door denzelven, aiaar J. yait. Geel. 

52. Een Naiftertje, in een bont Jakje; met dito, 
naar G. Mztzu. 

53. Een Meisje zit pannekocken te bakken; naast 
haar een Kind in de kaklloel, waarnaast een 
Jonge met een lepel pap, die hy een andere 
Jongen, die een kat by de ooren heeft, aanbied; 
met dito, door ^-4. Schouman, naar J. Stem. 

54. Een Strandgezigt, met verfcheide ftoffagie; met 
Dekverven, door denzehen ^ naar JF. van de 
Velde. 

55. Een Schoolmeester in zyn fchoo], met ver- 
fcheidene discipelen; zynde een kaarslicht, met 
couleuren, door }F. J. Lagni naar G. Douw. 

56. Een Landfehap met hoog geboomte, ruïnen en 
een waterplas; met dito, door D. Dulignm, 
naar J. Kuizdaal. 

57. Een Vrouw,’ die in een test men vuur 
blaast; met dito, door J.Stolkerr^ttm G.Schalke. 

58. Een Menagerie van verfcheidene hennen en een 
haan, alle icbreeuwende op de aankomst van 
een valk; met dito, door D. Dalens naar M. 
ik Hoiidekueter. 

59. Een Priester, een zwaard aan een Man toerei¬ 
kende; met ditOj naar de Gelderdoor 
y. van Stry. 

éo. Op een grazigen licuvel, Itaan en leggen drie 
koeijen;^met'dito, door C. Buh naar P. Potter. 

N.6ï 
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ói. Een Copy naar. het Akkerlandje van A- y>an da 

f'ehU i met couleurea. 

6z. Eenige Visfchers in een Schuit; met dito, doof 
Stolker i naar van Goyen. 

é3. Een geftofPeerd Landfchap; met ditoj, naar den- 
zelvhi 3 door D. Dalïgnon, 

64. Een Bordeel met Kaartfpelende Lieden; met 
dito, door A, üchoaman, naar J. Steen>. 

Cg. Een met Beestjes gcftoffcerde Vv^eide, aan een 
Rivier met Vaartuigen; met dito, doüT A Fot* 

hoven naar A. van de Felde. 

66. Twee fluks met Ramskoppen; naar S, van der 
Does 3 door J. Stalker, 

67. Twee -Ruks Heeren te Baard; met ditOj naai 
C. Troost 3 door J. de Beyer. 

68. Een Kofgezigt; met dito, naar de Mouche- 
ron 3 door denzelven. 

69. Een dito, door en naar denzelven, 

70. Een dito, door J. Bruyn3 naar denzelven, 

71. Een Meisje , dat een Anjelier plukt j met 
dito, naar G. Metzu, 

72. De vyf Zinnen; door J. de Bruyna naar Z>« 
Te» Iers. 

73. Een Gezelfchap; naar van Harp a dooT Buh, 

I KÜNST^ 
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Jn Maroquinen Band. 

Jnhoudendz uhmuntmdi Historifchg Teekeningin j door 

Brabandjchi en Nederlandjche Meesters. 

N. . X 
1. Dit meesterftuk behelst de aanbidding der Wy- 

zen uit het Oosten; Maria heeft het^Kind Jefüs 
in haar armen, terwyi één der Koningen in 
eene nedrige geftalte zyne gefchenken aanbied; 
de andere Koningen, zo ook Jofeph, en nog 
een gevolg van verfcheidene Beelden, maken 
een grootsch geheel uit. Alles is meesterlyk, 
het licht en bruin wel waargenomen, en is met 
de Pen en O. I. Inkt uitvoerig behandeld, door 
F. F. Ruhbens, Ploog breed 7^ duim. 

2. St. Sebastiaan; mecsterlyk met Roet behandeld, 
door A. yan Dyk. Hoog 14^, breed 7 duim. 

3. Een doode Christus, waarby drie Engelen; met 
de Pen en O I. Inkt, op blaauw Papier, door 
G. ter Bnrg. 

4. Een Groenmarkt in een Stad, ryk met Beeldjes 
geftofieerd; met z'vvart Kryt en O. I. Inkt, 
door denzciren. 

5. Een Ordonnantie, toepasfelyk op het Lyden van 
Christus; met de Pen en Roet, door M. de Vos. 

6. Twee Ruks, toepasfclyk op de Boodfchap aan 
Maria; met dito behandeld, door A. 'Bloemaert. 

7. St. Willebrordus; behandeld als dc voorgaande, 
door denzeh'itu 

N. t 
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8. Een Gcestelyke Ordonnantie van verfcheidene 

Beelden; met dito behandeld, door F, dt Jodi, 

9. Twee ftuks, St. Ambrofius en St. Gregorius; 
met dito, door -d. Bloen.uert. 

10. Sc. Swithbertus; met dito^ door dinzelvsn. 

11. Een biddende Heremiet; met dito, door denzeïpen. 

12. Twee ftuks Heiligen; met dito, door denzehen, 

13. Twee ftuks dito, met dito, door deuzelfisa, 

14. Tvyee dito, met dito, door denzdpen. 

15. Twee dito, met dito, door denzihen. 

ló. Twee dito, met dito, door denzehen. 

17. Twee dito, met dito, door denzdpen. 

18. Een dito, met dito, door dsnzshen. 

19. St. Willebrordus; met de Pen en O. I. Inkt, 
op blaauw Papier, door dcnzdyen. 

20. Een Grysaart in een ftoel zittende; met rood 
aard, door Rsmbratis. 

21. De Aanbidding der Herders; met de Pen en wit 
gehoogd, door Rotnnhamer. 

22. Eenige Vrouwen, bezig met wasfehen; met de 
Pen en O. I. Inkt, door Rlonnaert. 

23. Een Visclimarkt met vcrfcheiden ftoffagie; met 
de Pen en O. I. Inkt, door C. Dhjurd^ 

I 2, N.a4 
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24. Een ftocijcnd Man cn Vrouw; met de Pen en 

O. I. Inkt, op biaauw Papier, door J. Steen. 

25. Een Duinge7,iat op Naarden; met de pen en 
roet, door Kemhi-ant. 

16. TAvee Puks, een Christus en een Mariaas Hoofd; 
met Waterverf^ op 1'ablet, door de H-^it. 

27. Een Ordonnantie r^an Ayf beelden, bekend door 
de Prent, Ie Conjert de Familie^ met Roodaard, 
door (j. Schalken. 

Christus leerende in den Tempel; met de Pen 
en Roet, door C. van Sichem. 

£9. Een Vrouw en Kind ; met dc Pen, door 
Durer. 

30. Een Heilige Familie; met Roodaard, op Perga- 
ment, door Jan IFierix. 

51. De uitdrvving van Hagar; met de Pen, door 
Renibrant. 

32. Een Ordonnantie van twee Beelden; met dito , 
door denzehen. 

33. Een dito, door denzelven. 

34. Een Studie, door denzehen. 

55. Een Ordonnantie van vier Beelden; met dito, 
door denzehen. 

36. Eén vergadering van Kruidkundigen; met de Pen 
en Roet, door G. van den Eekhout; bekend 
door de prent, in werk van C. Ploos van 
Amftsl. 

N.37 
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37. Het Varkenflagertje; met de Pen, door A. van 

üstade. 

38. Een Ordonnantie; met de Pen en Roet, door 
A. Elslteimer. 

' 39. Het Varkenflagertje; met de Pen en O. I. Inkt, 
door P. Saenretiam^ bekend door de Prent, in ’t 
werk van C. Ploos van Amjiil. 

40. Een flapendc Boer met een Kan, en nog dris 
anderen in het verlchiet; met de Pen en Roet; 
door C. Brouvser. 

41. Een Bmnenhitis,metverfcheideneHuislieden,met 
dito, door A, van O stade. 

42. Een Stadgezigt; op den voorgrond drie Beelden; 
met de Pen en O I. Inkt, door D. f^inkeboom. 

43. 'J’wce ftuks: een goed Gelukzegger en een 
Man en V^romv op Ichaatzen, beide vallende; 
met dito , door A. van der l’cnm. 

44. Een Rinnenhuis, daar een Man aan een tafel 
zit en twee by de kagchel; met de pen en 
roet, door J. Luiken j bekend door de prent, 
in ’t werk van C. Ploos van Amjlel. 

45. Een Ordonnantie van verfcheidene Beelden; met 
Potlood, door E. van de Peelde. 

4Ó. Vier ftuks Ordonnantiën, door de Wit en 
andere Meesters.. 

47. Eea rokend Boertje , door A. van O stade, en 
een Itil leven, door J. de Üeyn. 

48. Drie ftuks met Beelden; met Roet, en wit ge¬ 
heugd, door O. vanBattem. 

I 3 N.49 
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49. Drie ftuks diverfche; door A. Diirer en J". 

JFierix. 

go. Tien fluks, de Hiftorie van dcnKoedief; met de 
Pen, door een ouJ Meester. 

51. Drie fluks divers, door Douw en anderen. 

52. Drie fluks met Trompetters; met dc Pen en O. 
I Inkt, door J. dé Geyn. 

Twee fluks Ordonnantiën, door A. Durer en 
■ P. van Aalst. v^-,. . -4/^ 

54. Drie ftuks op eén Blad , door C. Brouwer en 
J. Steen. 

O. Twee fluks Geestelyfcc Ordonnantiën; met de 
Pen, op bruin Papier, door M. Coxis en 
Swarts. 

gó. Een geflagte Os; met de Pen, door Rjembrant. 

57. Vier fluks, dc Hiflorie van de Verloren Zoon; 
met de Pen, door Hans Bol. 

58. Twee fluks, Christus aan ’t Kruis, en dc We- 
dergaê; met de Pen, door M. -van Pleemskerk. 

0. Een Hiflorifche Ordonnantie, door J’. Swarts., en 
een Venus en Cupido; met Roet, door C. Pos- 
lenburg. 

to. De Vlugt naar Egipten; met de Pen en Roet, 
door C. 1i\ E. Dktrichi^ en een Studieblad, 
doOf Holhein. 

él. Twee'fluks mans Rooklen, door Hu go Jacobs vaa 
Lejdm 3 Cii een door Jayobs, 
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62. Twee ftuks Gezelfchappen; met zwart Kryt, 

door f^erkolje. 

62. Een Plelfche Ordonnantie, door P. BreugeL 

64. Twee ftiiks, mans Hoofden, door E. Sadelaar en 
L. Cormlsz. 

^5’ Vyf fluks, het Lyden van Christus; met de Pen, 
door ud. Aliorf 

66. Twee fluks, Christus befpot wordende; met de 
Pen, door Marten Schoor, en een vrouwen Hoofd, 
door Wolgemiith. 

67. Twee fluks, vrouwen - hoofden , door J. van 
Mentz en C. Engelbert. 

KUNSTBOEK Y. 

In Maroqtihien Band. 

Jfthoiidcnds Cüp';en naar beroemde Sch'ilderjën, door 
Nedcrlandfche Meesters. 

N. Y 
1. De Harmonie, verbeeld door vier Kinderen, 

waarvan ’er écn op den Harp fpeelt, bcfchcnnd 
door Minerva; met lapverven, door Buis, 
naar de JFit. 

2. Een pisfend Paardje, waarvoor een oud ninn 
bezig is een takkebos te maaken; aller uit¬ 
voerigst met couleuren, naar Ph. dFoimernutn, 
door ui. Reuimk. 

I 4 ■ N. 3 
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g. Een anticq_ Binnenvertrek , danr een Vrouw 

en een Meisje voor een wieg zit, waarin een kind; 
op den voorgrond een nienigte keukengereed- 
fchap, wild, visch en groente; in het verlchiet 
een keuken, daar de Meid een ketel over het 
vuur hangt; met fapverven geteckend, door 
^4. Schoiiman, naar (j. Dout. 

4. Een bevallig Meisje , bezig zynde op het klavier 
te fpelen, onderwezen vvordende door een be¬ 
jaarden Meester; uitmuntend met lapverven, 
door B, IFoI^'y naar Jan Steen, 

g. Een Binnenhuis, daar een Vrouw bezig is 
melk in een put te gieten; verder een mand 
met brood en een kan; fraai met Tappen ge- 
teekend, door S, 'J'ruost, natu' den Dclhehea A?.»; 
der Meer, 

é. De Vlugt naarEgipte, naar het beroemde Schil- 
dcry van den Ridder ran der If^erf, door 
Schouman. 

7. Een Jongeling bezig zynde bellen te blazen; daar 
achter een Vrouw met een hond; met dito, 
door denzehen 3 naar F. van Mieris. 

%. Een Dame met een hondje op haar fchoot, een 
heer trekt hetzelve by de ooren; met dito, door 
en naar denzeBen, 

9, Een Jongeling, met een patrys in de hand , en 
een nond nevens hem-; hy zit met zyn fnap- 
haan in een boomryk landfehap; mede behan¬ 
deld als de voorgaande, door denzehen^ naar 
yl. de Fois, 

10: Ecu Heer in zyn vertrek, bezig zynde een brief 
Lfc fchryven; de tai'el is gedekt" met een ta- 
pyten kleed; als vooren, door denzelren, naar 
Li FTeiZii, 

N.u 
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11. Een Binnenvertrek, daar een Dame een brief 

leest, terwyl de brengller een gordyn van een 
Ichikiery opligt, om hetzelve te 'bezigtigen; 
mede als de voorgaande, door en naar denzdpen. 

12. De beruchte Koekamp; uitmuntendmet lapvervcn 
behandeld, denzehen, naar^-/. pan ds f^^elde. 

13. Een ryke Ordonnantie van verfcheidene beelden eh 
beesten, by een rivier; uitvoerig met lappen, 
door N. erkolje, naar iV. Berchem. 

14. Een Binnenvertrek, daar een Man by ’t Veng- 
fter in een boek Ibiat te leezen; meestciiyk met 
couicnren, naar ÜMinbrani3 door Sara 2'roost. 

15. Een boeren Binnenhuis, waarin een aantal huis¬ 
lieden zig met drinken en dansfen vermaaken; 
fraai met fapverven, door Buis 3 naar A. 
pan Oaade. 

16. Een dito, mede met drinkende huislieden; als 
de voorgaande, door N- erkolje, naar C. Bega, 

17. Op een Heuvel, by een ftam van een boom , 
ftaat een bul, en een leggende en llaande koe, 
voorts een aangenaam verlchiet; ais dito, door 
C. Buis 3 naar P. Potter. 

ï8. Een Gezigt op de groote Kerk te Haarlem, met 
Itoffagie van diA^ersfehe Beeldjes; met Dekverf, 
door A. Ka de maker 3 naar Berkheiden. 

jp. De groote Kerk te Haarlem, van binnen te zien, 
ryk geftolfeerd; met dito, door A. Schouman3 
naar denzehen. 

gc. Een ryk gehoffeerd Stadgezigt; aileruitA^oerigst 
met lapverven, door H. Prins3 naar J-. pan 
der Heyden en A. pan de Velde, 

15 N.aj 
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21. Een Gezigt binnen Rome, vol ftoffagie; met 

dito, door Buis^ naar Lingclbug. 

22. Een boeren Werf, met hoog Geboomte, onder 
het welk vcrfcheiden rustend Vee; in ’t Water 
eenige drinkende Beesten en zwemmende Jon¬ 
gens , voorts een aangenaam verfchiet; dun met 
couleurcn, door Schouman j naar P. Potter. 

23. Een gehoffeerd Brabands Stadsgezigt; met dito, 
door H. P. Schouten^ naar j. van der Heyden 
en yan de Peelde. 

24. Een dito als de voorgaande; met Dekverven, 
door A. Kademaker 3 naar dezelfde Meesters. 

25. Een dito als vooren, met couletiren, door 
Buis ^ naar dezelfde Meesters. 

26. Een grazige Weide, met ^hoog Geboomte, in 
welks fchaduwe eenige Schaapen, een grazende 
koe en twee paarden; bevallig met fappen, 
door A. Schouman 3 naar R. du Jardin. 

27. Een Menagerie, vol Gevogelte, daar een 
meisje een lam laat drinken uit een potje, 
nevens haar een man met een kan en een mand 
aan den arm; op den tweeden-grond een Dwerg, 
met een hen en een korf met kuikens; met 
dito behandeld door denzelyen, naar Steen. 

28. Een geftoffeerd Brabands Stadsgezigt; met dito, 
door H. P. Schouten 3 naar yan der Heyden 
en A. yan de Helde. 

29. Een Hofgezigt, met prachtige Gebouwen; met 
dito; door A. Schouman3 naar denzelyen. 

N.3S 
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30. Een Binnenplaats, geftoiTccrd met een vrouw 

en kind; in een huis ziet men een andere 
vrouw, voorts door hetzeive op Itraat; bevallig 
van licht, met dito', door j. naar P. ds 
liooge. 

51. Voor een boeren Woning ziet men een menigte 
dansiéndc huislieden; met fappen, door 
ker ^ naar D. Teniers. 

32 Een Vaes, gevuld met verfcheiden geurige bloe¬ 
men; ter Z3'dc een vogelnestje; met dito, door 
yi. Schouman ^ naar J. van Huyjum. 

33. De Groote Kerk te Delft, met het Graf van 
Willem den Eerftcn, geftoffeerd met vcricheidene 
beelden; zonachtig van licht, met dito, door 

M. Koks naar £. de Wit. 

34. Een Italiaansch Landfehap, aan cene rivier, 
waarin een ge'aden aak en verfcheidene beel¬ 
den , met dito, door iV. Ferkolje^ naar A. Pyn^ 
acker. ■ 

35. Een bevallig geftoffeerd Dorpgezigt; met Dek¬ 
verven , door J. Buis ^ naar van der Pleyden. 

3Ó. Een Voorplein van een prachtig Gebouw, met 
een Heer en Dame geftoffeerd; met Dekverven, 
door Buis 3 naar D. van Delen. 

37. Een oud Man met een Uil op zyn hand, in een 
landfehap; met couleurcn, naar R. Mor as 3 
door J. Stolker. 

38. Een Bpsch , waarin een groot aantal rustend 
vee met dctzelfs herders; met fapjes, door A. 
Pchouman 3 naar A. van de Velde, 

N.39 
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S9. Een vlak Landfchap, met een ftil Water, met 

beesten en vaartuigen geftoifeerd; alles verlicht 
wordende door de maan ; met dito , door C. 
Huls 3 naar A. yan der Neer. 

40. Een Gezigt in deGroote Kerk te Alkmaar, met 
beeldjes; met dito, door J. de Beyer, naar 
C. Pronk. 

41. Een ftil Water, met verfcheidene fchepen, fchui- 
ten en Beeldjes; dun met Dekverven, door 
A. Schoumannaar 7P\ van de F'elde. 

4e. Een Schilder in zyne kamer, bezig zynde een 
Jongeling te onderwyzen; uitvoerig met ftpjcs 
geteekend, door den kunstminnaar^. Terjheg3 
naar J. Steen. 

43. Twee ftuks Brabandfche Landfehappen; met Dek¬ 
verven, naar Breugel, door den Dichter S. 
Feitama. 

44. Een Dorpgezigt aan een Rivier, ryk van ftolfa- 
gie; met fapverven, door J. H Prins, naar 

pan der Heyden en A. pan de Velde. 

45. Een Stadgezigt; behandeld als de voorige, door 
denzehen 3 naar dezelfde Meesters. 

46. Een Heer en een Dame in ft wit fantyn, bezig 
met drinken; met fapjes, door^. G. fValdory»^ 
naar G. ter Burg. 

47. Op een Biirneplaats ftaat een bevallig Meisje 
aan een put met een kan, bezig water te fchep- 
pen; op een bank legt een hond; verder eenig 
bywerk; uitvoerig met couleuren, door Stoi- 
ker i, naar G. Douw. 

Nk4« 
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48. Ten Binnenhuis met drie IJeelden; met couleuren, 

üüor ui. Schoaman, naar G. Netje her. 

49. Een IM^isje in een bond jakje, bezig zynde t« 
Ichryven; met iapverven, door M. Kok, 
naar G. ter Btirg. 

50. Een Meisje in een Nis, met een kaars in de 
hand; met dito, door C. Bith, naar G. Duuty. 

51. Een lezende oude Vrouw, met dito, door 
Btüiker, naar H. DuUaerJ. 

5>i. Onder een ftcenen boog zit een Krygsman te 
nK)ken; verder eenige beeldjes; met dito, door 
denzeiven, naar C. i'abricuts. 

53. Een gellofTeerde Kerk, van binnen; met dito, 
door C. Jduh, naar E. de fK'tt. 

54. Een Buitenhuis waarachter een Weide, geftof- 
teerd met verlcheiden Vee en MuElieden; met 
lappen, door C. Buis, naar A. ran dt Velde. 

55. Een Vies met Bloemen; met Dekverven, door 
Juffrouw Har er man naar J. van Huyjltm. 

■ §6. Eenig Watergevogelte ; met Gomverven , naar 
M. de Hondekoeter, door D. Dalens. 

57. Een Landfehap met Beesten ; met dito , door 
denzelven, naar D. van Bergen. 

58. Een Heilige Familie; met couleuren, door -C. 
Buis 3 naar L. d’Avinci, benevens den Omtrek. 

gg. Twee ftuks Bloemftukken ; met fapjes, door 
O, Wynent naar van Huyfum. 

N.60 
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Co. Een Plafond; met dito, door 7. Buis ^ naar 

de JVit. 

61. Een Serafynenhcofd; met dito, naaf denzehen. 

62. Een Plafond; door dito, naar denzelven. 
i 

63. Een Winter ; met dito, naar de^^ flommen vmi 
Kampen. 

64. Twee ituks, een Boer en een Boerin; met fap- 
verven, door K. de Frey, naar A. van Ofiade. 

65. Een Eandfchap met StofTagic; met dito, door 
■ y, Stalker 3 naar Goyen. 

66. Een Strandgezigt, met verfcheidcn StofFagie; met 
dito, kV. s’an Kelde^ door J. de Eeyer. 

C'i. Twee fluks Eandfchappen; met dito, door C. 
yan. Noorden 3 naar ran Goyen. 

68. Maria met ’t Kindje ; met dito , door df 
Frey 3 naar A. Bloemaert. 

69, Een Vrouwen Pourtrait; met dito, door dezeln3 
naar F. Flah\ 

KLk\ST- 
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KUNSTBOEK Z. 

In Maroqutnen Band. 

Zynde Gezigten in ds Provintïén Holland, Gelder- 

land en andere^ alle met Coukuren naar leren 

geteekend 3 en met yerfcheidene toepasfelyke fioffor 

giën; uitvoerig behandeld 3 door J. DE BEYER. 

N. 2 
1. Gezigt op de Stad Amersfoord. 

2. De St. Nicolaas Kerk te Arnhem, 

3. Het Dorp Abkoude. 

4. De St. Jans Kerk te Arnhem. 

5. Gezigt in Cleef, op het Slot. 

6. Het Rondeel aan de Sabelpoort, te Arnhem, 

7. Het Dorp Ackoy. 

De St. Jans Kerk te Arnhem, 

9. St. Janspoort te dito. 

10. Het Dorp Alphen. 

11. Het Dorp Beest, 

12. De Kerk te Doesburg, 

13. Het Huis Bulkenftein, 

£4. Het Dorp Birgelen. 
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15. Het Dorp Lcerfum. 

16. De Kerk en Stadhuis te Bcrkulo. 

17. De Slotpoort te dito 

18. De Hofpoort te Buren. 

19. De Kerk en Stadhuis te dito. 

20. Het Dorp Bunnik. 

21. Het Huis Blikkenburg. 

22. Een Gezigt by CleeC 

23. Een dito. 

24. De Lekpoort te Cuilenburg. 

25. De Kerk en Stadhuis te GroL 

26. De groote Kerk te Cleef. 

27. Het Keurhuis te Deventer. 

28. Het Koningshuis en Kerk te Rheenen. 

29. Het Dorp Emmencs Binnensdyks. 

go. Gasthuis en Groote Kerk te Doesburg, 

gi. Het Kasteel te Wyk by Duurftede. 

2. Het Dorp Deyl. 

33. De Steenpoort te Emmerik. 
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^34. De Waterpoort te EmmeriL 

35. Dezelve nog ééns, anders. 

36. De Stad Doesburg. 

37. Het Dorp Eist. 

38. Het Kafteel te Gillicum. 

39. Het Huis Oud Geyn. 

40. Het Huis Feyn. 

41. Het Kafteel en Kerk te Gillicunt. 

42. De Stad Doesburg. 

43. De Gelderfchc Toren. 

44. Het Stedeke Heukeloni. 

45. Het Huis de Ham. 

46. De Markt te Helmont. 

47. Het Huis de Ham, van eene andere zyde*, 

48. Een dito dito. 

49. Het Dorp Hermelen. 

50. Het Kafteel te ’s Heerenberg, 

51. De Kerk en dito te dito. 

52. Het Kafteel te Kesfel ^ aan de Maas, 
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53. Het Huis te Leinyenburg. 

54. De Riddcrhofllad Heemflede. 

Het Hof te Kuilenburg. 

56. De Ccmmandcrie te Ingen. 

57. De Ridderhofftad Loenderfloot. 

58. De Montpoort te Kalker. 

59. Het Huis ter Lee, over Rhenen. 

60. Kerk en Klooster te Doesburg. 

61. Het Dorp Leusden, van den Amersfoorder berg 
le zien. ' 

62. Ruïne van het Huis ter Lee. 

63. Het Huis ter Mey. 

64. Het Kaileel te Montfoord, 

65. Het Huis te Manhorst, by Didam. 

66. Het Dorp Loopik. 

67. De Isfelpoort, Raadhuis en Kerk te Montfoord^ 

63. Het Dorp Kieuwland. 

69, Het Huis ter Perk, by Utrecht. 

70. Het Huis Plettenburg. 
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71. Het Dorp Meydfeclit\ 

72. Het Huis te Renswoude. 

73. Het Dorp Neerlangbroek. 

74. Gezigt op Rhenen, van den berg te 

75. Een Gezigt by Doesburg. 

7Ó. Het Huis Poelvvyk. 

77. Het Huis Rhynenburg. 

78. Het Huis Smithuizen. 

79. De Kerk en Abtdy van St. Paul te Utrcclil» 

80. Het Huis Sterkenburg. 

81. Dc Hansfelerfche Poort te Kulker. 

82. Het Dorp Sandbeek in ’t Land van Kuyk. 

83. De Cingcl te Utrecht by de Maliepoort. 

84. De Meerpoort te Xanten. 

85. Een Gezigt op den Buitencingèl te Utrecht, 

86. Een dito dito. 

87. Gezigt op den Dom te Utrecht. 

88. De oude Slotpoort en het Hof te Cleef, 

89. De Markt te Udem by Cieef. 

K a N.r- 
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90. Gczigt door de Jacobicbrug te Utr(^ht. 

91. Het Raadhuis te Vcnlo. 

92. Het Huis dc Vliet. 

93. Dc Jacobic Kerk te Utrecht, 

94. De Buitcncingel te dito. 

95. De Pol te Vianen. 

96. Gezigt van den Veluwfchen Berg, 

97. Plet Huis te Vleuten. 

98. Het Pluis "Wvuenflcin. 

99. De Ridder Hofllad Wulften. 

ICO. Plet Huis VVuIfFerhorsr. 

joi. De Ridder Plofftad oud Wulfie'n, 

IC2. Gczigt op dc Stad Utrecht. 

103. Het Steedje VVasfenberg. 

104. Het Pluis Walyenburg. 

105. Het Huis Wolfswaard. 

joö. De Ysfelpoort te Ysfelftein. 

107. Een Gezigt van den Wal te Zutphen. 

108. Het Steedje Wasfenberg, 

109. Het Pluis te Zuilen. 

N.UO 
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110. De Stad Zutplien. 

111. De Boogen boven de Berkel en Kerk teZutphen. 

112. Het Huis Zuilenftein. 

113. De drooge Abt. 

114. Het Dorp Reddam. 

115. Een Roomfclie Kerk, van binnen te zien. 

OMSLAG AA. 

Inhoudendi uïtmmtends fraaije Teekenhigen, y>an 
beroemds Italiaanfche Meesters. 

N. A A 
-1. David, voor de Ark dansfende; zynde een or¬ 

donnantie van verlcheidene beelden, in een’ zin- 
nebccldigen rand; zynde alles van een fraai jen 
onttrek," en bevallig colorict, uitvoerig op per- 
gament, met fapvcrven getcekend en met goud 
gehoogd, door ynlio Cluvio. Hoog 8, breed 
Si duim. 

2. Een rykc zinnebeeldige Ordonnantie , in een 
lystwerk; in het midden zit een bevallige Vrouw 
op een wagen, en een Jongeling op dcrzelver 
fchoot, verzeld van Minnewichten; ter zydc 
zyn twee zinryke termen, verbeeldende 'een 
Man, ten halve lyve, en de andere een Vrouw 
met twee Kinderen ; daar nevens een Feston van 
diversfche Oorlogtuigcn; deeze capitaale Teeke- 
ning is op bruin papier, met O. I. Inkt en roet 
behandeld en kunstig met goud gehoogd, door 
Jidiü Romano. Hoog ii, breed 16^ duim. 

K 3 N. i 
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3. Een Ordonnantie van verfcheidene Studiebeelden ^ 

als ftrydende Mannen, die een Vrouw als met- 
gewel5 wegvoeren; Iraai en t'Iug met de pen, 
gearceerd, doot Rapha'él d’Urbhw. 

4. Een geestelyke hiftorifche Ordonnantie, in een 
heuvelachtig Landl'chap; meesteriyk met de pen ’A 
geteekend, door Gsoi^asni Melüni. 

5. De verryzcnis van Christus, waarby de üaapende 
en verichrokken Wachters; ineesterlyk met de ^ 
pen, roet en O. I Inkt geteekend, en met wit 
gehoogd, door vlntonio Al'kgr'ïs du Corr-egio. 

6. Judith, het hoofd van Holo.fcrnes afgehouwen 
hebbende, fteekt het in een zak, die door een 
Dienstmaagd gehouden word ; uitvoerig met dito 
als het voorige geteekend, door Aadreas Moii- 
tegnct^ 

7. Een capitaale ryke Ordonnantie van verfcheidene 
beelden, zo Kfygslieden te paard, als Vrouwen 
met kinderen, ên een menigte andere aanlchom 
wers; fraai en meesteriyk met de pen en roet 
geteekend, en met wit gehoogd, door P. P. 
Jiiihhens j naar de Teckening van ^uPo Romauo, 
Hoog 152, breed uc4 duiin. 

S, Dg bocdfcliap van den Engel aan Maria, verzcld 
V un eenige Engelen; kunstig met dito geteekend, 
door Ros/b Flurentino. 

f Dezelfde gebeurtenis nog cdns, anders van Or- 
tionnantie; met dito getcekend en gearceerd, 
d'oor P. Perugjno. 

De heilige Familie, vcrzcld van eenige Engelen; 
fraai en vlug met de pen en roet" gearceerd; 
uüUr Angek ai lUuinarotPi. 

Vs.lk 
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XI. Een hiftorifche Ordonnantieverbeeldende een ^ 

Rechter vonnis vellende; uitvoerig met zwart 
Kryt, door u-L del Sarto. 

12,. De Fabelgefchiedenis van Alpheus tn ^rethufa; ^ 
meestciiyk op blaauw papier, met roet getee- 
kend en' met wit gehoogd, door Faolo Farinatl. 

13. De hemelvaart van Maria, zynde een Ordonnan¬ 
tie van verfcheidene beelden, by de Graftombe; 
kunstig met de pen en roet geteckend, door 
Gialio Cejare Procauino. 

1^. Christus, genezende een Blinden, waarby een 
menigte aanfehouwers; fraai met de pen en roet / 
geteekend, en met wit gehoogd , door Tade^e 
Iditccaro. 

15. Miiria hemelvaart, verzeld van verfcheidene En¬ 
gelen; mecstcrlyk met de pen en dito behan- 
deld, door Guido lieni. 

16. Een geordende Geestelyke, in een Landfehap, 
verzeld van eenige Broeders, brood uitdeelcnae; ^ 
fraai met de Pen en dito geteekend, door 
merancio. 

17. Een hockftuk van een Plafon, verbeeldende dén < 
der vier Warelddeelen,mcesr'jrlyk met rood Kryt 
geteekend, door Carlo MaraPi. 

X8. Maria op de wolken, in een glorie van Engelen-; 
op den voorgrond knielenue.,''en eenige Itaande 
Godvruchtige Mannen en dén Vrouvv; kunstiit 
met de pen eo roet geteekend, door F. P'anius. 

IQ. De geboorte van Christus, daar de Herders he: 
Kindcke aanbidden; kraclitig en mecstcrlyk met 
rood kryt, door A. Casiig/iom. 

K 4 
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so. Maria op dc wolken, in een glorie; op den vóór¬ 

grond drie inediteefende Geestelyicen; fraai mee 
de pen en roet geteekend, en met \yit gehoogd, 
poor ui. Tiarïni. 

!2i. Een oude Leermeester, onderrichtende drie Jon¬ 
gelingen , zittende by een tafel; fclioon met de 
pen en roet geteek.hd, door Guerchio. 

iz. Johannes, predikende in de Woestynen, waar- 
by verfcheiden toehoorders; meesterfyk cii krach¬ 
tig met dito geteekend, tioor ALvw Franeuca 

C3. Een geestelykc zinnebeeldige Ordonnantie, vo) 
gewoel, zinfpelende op de marteling van Ste- 
phanus-, met de pen en O. 1. inkt, door Fredc- 
rico Zuccharo. 

£4. iJe vlagtende Caïn, in een Landfehap, met ver¬ 
der bywerk’, meesterlyk met rood kryt, door 
F, SuFirnine.. 

2.5. Een plcgtige Godsdienstoefiening, waarbv een 
menigte Geestelyken en vericneidenc andere 
aanfehouwers ; krachtig met roet geteckend , 
door yi. D. Gahbianl. 

2Ó. Het afbeeldzcl van een Bisfehop, op een Graf¬ 
tombe; met de Pen geteckend, duor P. de Jode^ 
naar RapnaeL 

27. In een Kerk, by een Altaar, vertoont zig de 
Paus en andere Geestelyken, als met iemant 
disputeerende, waarby verfcheidene aanfehou¬ 
wers; l'raai met de pen en roet geteekend, en 
met Wit gehoogd, door F. Zuccharo. 

%%. Het Sterfbed van Maria, waarby verfcheiden bid¬ 
dende Lieden; meesterlyk met de pen en dito 
setcekend, dyor F, Zuccharo. 

^ * ■» T rs.£9 
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2y. Christus aan het Kruis, waar onder St. Hiero- 

nimus en twee andere Geestelykcn; fiks mee 
dito, door F. Allegrino da Gribla. 

30. Deeze Ordonnantie, in een Landfchap, vertoont 
eenige Godvruchtige Lieden by een Grafftede; 
1 raai met de pen cn dito getcekend, en met wit 
gehoogd, door L. Spada. 

31. Christus,, zyn kruis dragende, verzeld vanKrvgs- 
lieden; fiks met de pen cn dito, door L. Can- 

32. Christus word in den Tempel gebragt, ter be- 
fnydemsïc, zynde een Ordonnantie van verfchei- 
dén beelden; meesterlyk met de Pen en dito , 
door G, da Foim de Basfem. 

33. Thomas fteekt de vingeren in de wonden van . 
Cliristus, in ’t byzyn van andere Discipelen •, * 
fraai met dito geteekend, door J. du EmpoU, 

34. Een rustend Studiebeeld, in een Landfehap, vlug 
met de Pen geteekend, en met wit gehoogd, 
door D, Bacafarni. 

35. Een capitaale ryke Ordonnantie, verbeeldende 
een Geestelyken, zittende op een verheven ze¬ 
tel , aan verlcheidene Geördenden boeken ge¬ 
vende; om hoog vertoont zig een glorie van 
Engelen, met de paufelyke kroon: verders ziet 
men verfcheiden vorsten en vorstinnen eerbie¬ 
dig nedergeknield; krachtig en uitvoerig met 
olyverl' behandeld, door Domhnchïno, 

3Ö. Dit voorwerp vertoont Jupiter, een klein Kind L 
aan de godinne Diana m handen gevende; 
krachtig met dito geichilderd, door F. del Vagu. 

* K 5 N.37 
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g7. Binnen een Paleis ziet men verfcheiden lieden, 

i zittende by een gedekte tafel met ipys, en 
eenige bedienden dieTpys en drank aanbrengen-, 
meesterlyk met de pen, O. I. Inkt, en Anec 
wit gehoogd, door P. l'arinatu 

' j 38. Een Martelaresfc, als in verrukking nederge- 
knield, waarby verfcheidene verfchrokken dol- 
daaten: om hoog ziet men den Hedand en een 
glorie van Engelen; met de pen en roet getee- 
kend, door L. ^gresti da Forll ^ benevens de 
prent. 

f,/ 39- Een vliegend Studiebeeld; uitvoerig, met zwart 
V' kryt geteekend, door J. d'ylrpinas. 

40. Een Studieblaadje, met verfcheidenc Kindertjes 
op de wolken; fiks met rood kryt, door Guïdo. 

41. Jofeph door het kind jefus geliefkoost; meester- 
iyk met rood kryt, door Guerchino. 

42. De Kindermoord te Bethlem, zynde een ryke 
Ordonnantie, vol gewoel; zeer fraai met de pen 
en roet geteekend, door G. M. Morandi. 

43. Een knielende Vrouw, in devotie; meesterlyk 
met de pen gearceerd, door Pafinelly. 

44. Maria met het Kindckc op den arm, waarvoor 
een knielende geordende Gecstclyke; fiks met 
de pen en roet geteekend, door G.B. Marcohx. 
T'ProseJe. 

45. Een Geestelyke, in devotie, ontfangende van 
een Engel het priesterlyk teckcn;^öm hoog 
Maria ntet het Kindelte ; meesterlyk met de 
pen en O, I, Inkt geteekend, door G. Ma~%onL 

N..4^ 
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4Ó. Maria, op de wolken zittende, met het kind 

Jcllis, verzeld van eenige Engelen; vóór dezelve 
knielt St. Catharina; met de pen en dito gctee- 
kend, door F. Solimene, 

47, Jupiter, onder de gedaante van een Zwaan, by 
Léda ; 1'raai met "de pen en roet geteekcnd, 
door Triva. 

KUNSTBOEK, BB. 

Jn Jmhikderen Band. 

Jnhoiidcnde verfchsidene fraaije Ordonnantiën en 

andere Studiën , door vermaarde Itaüaan- 

fchs Meesters, 

N. BB 
— j. Judas verraad zyn’ Meester, zynde een Ordom 

'nautie van veii'cheidene beelden ; alles vertoont 
zig in een landfchap; meesterlyk met de pen 
op pergament geteekend , door Giotto , A- 130D. 
NB. Leonard da Vinei heeft deeze Teekening 
(tltyd als een kunsfjhtk der Oudheid bewaard. 

-f' £. Een zinnebeeldig voorwerp, van eene geftorvene l\- 
Marcelareslè, op een kleed leggende en door ver- 
fcheidene Engelen onderlleund; zeer uitvoerig 
met roet geteekend en met goud gehoogd, door 
Fyrro Ligorio. 

Een Ordonnantie voor een’ zinncbceldigen Ty- 
tel; fiks met de pen en dun met O. 1. Inkt, 
door L, Caracci. 

4. Een geordende Gcestelyke, mirakelen doende; 
met rood kr>t geteekend, door Dominiciuin. 

N. % 
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5. Een Studiebeeld; meesterlyk, met rood kryt ge- 

teekend, door Trevifani. 

6. Een capitaal Manshoofd; krachtig met dito ge- 
teekend en met wit gehoogd, door Carrats^ 
i:,yndc zyn eigen afbeeldzel. 

7. De heilige Famielie, in een landfchap, vcrzeld 
van Engelen; fiks met de pen en O. L Inkt, 
door F. Solhmm. 

8. De doode St. Sebastiaan; meesterlyk vlug met 
de' pen, door A. Gehardini. 

9. Maria met het Kindje, waarby St. Jan met een 
lam; uitvoerig met de pen gearceerd, door 
S. de la Belle. 

10. Cain en Abel offerende, in een Landfchap; fiks 
met de pen en roet geteekend, door G. Balt., 
bygenaamd Le Bachioke 

11. Het afbeeldzel van F. T^anius., kunstfchilder; 
met zwart kryt, op blaauw geteekend, door 
L. Geminiani. 

12. Het dito van den Kunstfchilder T^entura Balein- 
bene; in alles als de voorige behandeld; met 
dito, door denzehen, 

13. Een Studiebeeld; fiks met rood kryt geteekend, 
door Bacfio BandinsUL 

14. Een Studieblad, met een Beeld en twee ver- 
fchillendc Handen; meesterlyk met de pen ge¬ 
arceerd, door denzehen. 

15. Twee fluks Studiebeelden, op édn blad; mees¬ 
terlyk met zwart kryt en roodaard, door La 
FAasque en A. Delfmo. 

N.16 
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16. Eenige bejaarde Lieden, in devotie; krachtig x, 

met roet geteekend, door F. Fachii, 

17. Verfcheidene vliegende Engelen tusfehen de wol¬ 
ken; met de Pen en O. 1. Inkt, door B. 
Trotti. 

18. Maria op de Wolken , by dezelve ziet men / 
knielende Monniken ; frani met de Pen en 
roet geteekend, door F. Fanuts, 

19. Een capitaale Ordonnantie, zyndc de heilige 
Famieüe in een Landlchap; om hoog een glo¬ 
rie van Engelen; kunstig met de pen en O. 1. 
Inkt geteekend, door C. Procafmi- 

i 

co. De Herders, aanbidden het Kindeke in de 
Kribbe; mcesterlyk met de pen en roet getee¬ 
kend, door J. Romam. 

Cl. Een Studiebeeld; met zwart kryt, door B. 
Banciinelii. 

22. Een nederdalend Studiebeeld; uitvoerig met 
dito, door F. Sahiati, naar M. Angelo. 

23. Een gekleed flaand Studiebeeld; met zwart 
kryt geteekend, door B. Bandinelli. 

24. Drie Studiebeelden, op dén blad; krachtig met i, 
rood kryt geteekend, door M. Angelo 

25. Een Studieblad, met een Griffioen, by twee 
Kindertjes; fiks met de pen, door Romam, 

26. Een Studieblad, met verfcheidene Beelden; mees- 
terlyk met kryt, door Titiano. 

27. Een Baande^ geordende Geestelyke met dito 
geteekend, ‘door A^ Fnona. 

N.2S 
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a8. Jahel en Sifera; fiks met de pen en roct^, door 

B. LdittL 

zg. Verfcheiden geordende Martelaaren op de wol¬ 
ken, verzeld van diverfche andere Geestelyken ; 
meestcrlyk met de pen en roet geteekcnd, door 
D. Cahart, naar F. JFanius; benevens de Prent. 

30. Ben zittende Vrouw, verbeeldende de Starrekun- 
de; krachtig met rood kryt geteekend, door F'. 
Sakmhem. 

31. HetPiiixtcrfeest; zynde een Ordonnantie van ver- 
Icneidcne beelden; fraai met zwart kryt getee¬ 
kend, door P. B. de Courtona. 

32. De Herders aanbidden het Kindeke; me'sterlyfc 
met de pen en dun iiiet Indigo, door denzeFen. 

33. Een capitaal opwaarts ziende Vrouwenhoofd; 
krachtig met rood kryt geteekend, door H. Gen- 
tïlejchi. 

34. Een geestelyke Ordonnantie van verfcheidene 
Beelden; met de pen en O. I. Inkt, op gecou- 
leurd papier, door P. Cavallïuo. 

SS", Maria, ftaande met het Kindeke, omringd van 
een glorie van Engelen; met de pen en dito, 
door F. Fanius. 

36, Drie Krygsbevelhebbers te paard; verder een le¬ 
ger van ruiters en voetvolk; meesterlyk met de 
pen en O. L Inkt, door A. Teinpesta. 

37. Een Fabelördonnantie, ryk geftolieerd met beel¬ 
den en verder bywerk; fraai met de pen en dun 
met roet geteekend, door L. Fsnni. 

\( 38. St. Laurentius gemarteld; krachtig niet de pen 
en roet geteekend, door P. Fariinni. 

N.39 
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39. Christus biddende in den hof van Gétzemané; ^ 
ter zyde leggen de flaapende Apostelen ; mees- 
ttaiyk met de pen en roet geteekend , door 
G. P^afari. 

40. Het afbecldzel van St. Jofeph, met zinbeteeke- ^ 
nende Ornamenten; met de pen en O, 1. Inkt, 
door denzelven. 

41. Belona kluiftert eenige gewapende Romeinfche* 
Krygslieden; fraai met de pen en dito, door den- 
zelyen. 

\ 

42. Een zedig Vrouwenhoofd; met zwart kryt ge¬ 
teekend, door Sahiati. 

43. Een dito dito, in alles als de voorige geteekend, 
door denzeh'en. 

44. De aflating van Christus van het kruis; met de 
pen en 0.1. Inkt j door L. Cangiagio. 

45. Een Studieblaadje; uitvoerig met rood en zwart 
kryt, door F. Sahiatï. 

46. Een zedig nederwaarts ziende Vrouwenhoofd; / 
meestcrlyk met zwart kryt, door P. delVago. 

47. Een fierlyk Ornamentwerk; met de pen en roet, < 
door denzehen. 

4,1. De Paus opent de heilige Poort; fiks met de 
pen en roet geteekend, door denzelvtn. 

49. Drie ftuks Ordonnantiën; met de- pea, op één 
blad, door P. Testa. 

5c. Een zittend vrouwen Studiebeeldje ; fiks met ^ 
zwart kryt, door P. Dslrago. 

N.51 
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51. Een geestelyke zinnebeeldige Ordonnantie*, mcc 

de pen, roet cn wit gehoogd, door R. a 
Rosji. 

^ 5e. Clélie, met de Roomfche Vrouwen, den Tybcr 
pasfeerendc*, met roet, O. I. Inkt en met wit 
gehoogd, uitvoerig behandeld, door Mantuaan. 

- 5'3. Een ■ Studieblad, met twee Beelden; meesterlyk 
met de pen gearceerd, door B. BandïneUi. 

54. Twee dito Studiebeelden; met dito behandeld, 
door dsnzehen. 

- 55. Loth met zyne Dochteren, vertrekkende uit So- 
dom; als de voorige behandeld, met dito, door 
denzeh'en. 

- 56. Een biddende Geestelyke, in een rots, by 
kaarslicht; met de pen en O. I. Inkt, door 

DeIJhrtü. 

y 57. Een ftaand vrouwen Studiebeeld ; met zwart 
kryt, door B. Fenife. 

- 58. Lazarus opwekking; krachtig met de pen en 
roet, door D. Buccafini. 

59. Twee Studiebeelden, op den blad; met de pen, 
door B. BandimUi. 

60, De heilige Famielie, waarby St. Jan; meesterlyk 
I en krachtig, met zwart kryt geteekend, door 

G. B. Ros/o. 

^61. Dezelve, anders van Ordonnantie, waarby St. 
Catharina en verfcheidene Engelen; met de pen, 
O. I. Inkt, en met wit gehoogd, op blaauw 
papier, door ui, Maratti.' 

N.62, 
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él. Een ftudie van drie"Beelden';, in een Landfchap; 
met zwart kryt, en dito, door M. de Liem. 

63. Één blad met verlbhclden Studiehoofden; met ^ 
rood kryt getcekend, door M. Angdo'. 

64. Een dito, met diverfche Beelden; met roet gé- 
te'ekcnd^ door ?ey\%Oi naar M. u^ngelo-. 

65. Het Afbceldzel van den Kunstfchilder L dd 
f^inci; uitvoerig met rood en zwart kryt gé- 
teekend^ door hemzelven-. 

66. Vierftuks^op één blad, grappige Chafaélerhoof¬ 
den ; op bruin papier, met wit gehoogd, doot 
denzelven. 

él. Vier dito dito, door denzélycn. 

è8. De Hemelvaart van Maria ^ verzold van Engelen; 
met de pOn en roet gcteekend, door denzelven; 
benevens het Prentje. 

6^ Twee comique hoofden van een Man en Vrouw, 
geestig met dito geteekend, door denzelven. 

70. Eénige diverfche dito hoofden, op één blad; met 
dito, doö'r denzelven. 

Een jong Manshoofd; meesteflyk met zwart kryt j 
en met wit gehoogd, door A. Ballejlra. 

72. Thomas by Christus, verzeld vaii verfcheidene 
Discipelen; met de pen en O. 1. Inkt, door 
G. da Fonta-. 

‘jl. Het Afbeeldzel Van een Manshoofd, óp\Vaart$ 
ziende; krachtig met zwart kryt, op blaauw 
papier, mee wit gehoogd,' door Fiacetti 

N.74 1 
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74. Een oud Manshoofd', met rood, zwart en wit 

kryt geteekend, door F. Barocius, 

75. Plet fterfbed van Maria, waarby verfcheidene 
Godvruchtige lieden ; fraai met zwart kryt, 
O. L Inkt, en met wit gehoogd, door T. Gaddï. 

'16. Een Italiaansch 1-andgezigt met Ruïnen, ge- 
frofFeerd met eenige Beefdjes; met O. I. Inkt, 
en dun gecouleurd, door Sahator Rofa. 

. ~ 77. Een zinnebeeldig voorv^erp van twee Beelden , 
op de wolken; uitvoerig met de pen en roet, 
en met goud gehoogd, door Pwo Li^orio. dis¬ 
cipel van J. Romano. 

78. CIclie, met de Vrouwen van Rome den Tyber 
pasfeerende, door Vincentio ^ naar Manturino. 

.KUNSTBOEK CC. 

Jnheudende fraatje Ordonnantiën^ en andere Studiën^ 

door vermaarde Jtaitaanfche Meesters. 

N. C C 
j. Drie llaande Beelden, in aloude kleeding; met 

roet geteekend, en met wit gehoogd, op blaauw 
papier, door G. BeUlno. 

2. De Hemelvaart van Maria, zynde een Ordon¬ 
nantie van verfcheiden Beelden; met dito ge¬ 
teekend, op bruin papier, door denzehen. 

3. Een ftaand gekleed Mansbeeld; met rood kryc 
geteekend, door detrzshen. 

4. Een dito naakt Standbeeld; uiti'oerig op blaauw 
papier, met wit gehoogd, door ih Meroni. 

N. 5 
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$■. De verhéerlykte Christus, op den berg Tliaborj ^ 

verzeld van eenige discipelen; met de pen, 
O. I. Inkt en roet geteekend^ door RaphaÜ 
d’ Urhino. 

6. Het Pesthuis met verfcheiden zieken mét ditd 
getcekend, door denzehen, benevens ’t Prentje^ 

7. Dceze Ordonnantie verbeeld een Priester, by j 
het altaar dienst verrichtende , waarby ver- " 
fcheidene aanfchouWers; fraai met de pen eil 
roet geteekend, door F. Succaro. 

'S. Een Heilige^ door Engelen in dé' wolken op- 
gcheven; met roet geteekend, en met wit ge- 
hüügd, door Raphaïl. 

9- Maria, houdende het Kindeke op den fchoot^ 
waarby twee Apostelen, en een andere Gees- 
telyke; fraai met de pen en roet geteekend^ 
en met wit gehoogd, door Perbi Dzlfagó. 

ïo. Een zittende Vfouw, met een kruik in de 
hand, ter zyde befchouwt men draaken; kunstig ^ 
met de pen geteekend, door Juilo Romano. 

Ji. Een ftervende Vrouw op een rustbedde, waar¬ 
by verfcheidene treurende aanlchouwers; mees- 
rerlyk met de pen en roet geteekend, door 
Fyro Ligorio. 

12. Een fchryvende Oudvader, in zxm kluis; met 
de pen en dito geteekend, door y. Raima, den 
J^ongeut 

ig. Johannes in de gevangenis onthoofd, zynde een X 
Ordonnantie van vericheiden Beelden; met dito 
geteekend, door J*. Arpïno. 

h 2 N.14 
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14; Een Studiebeeld, tegen den rug te zien; mees- 

terlyk liks met de pen gearceerd, door Gior- 
gions du Castelfranco. 

15. Christus in den Hof van Getzémané, door een 
Engel onderlteund; fraai met de pen en roÉt 
geteckend, door Palma. 

16. Twee Hoofden, met zwart kryt, en een ftaande 
Vrouwtje; met de pen en roet geteekerfd, 
door tanmghmo ^ op eén blad. 

17. Een mediteerende Magdaléna, in een landfchap; 
met zwart kryt en met wit gehoogd, door y. 
Robani. 

18. Christus door Johannes gedoopt; vlug met de 
pen en roet, en met wit gehoogd, door Tn- 
vijani. 

19. Een Studieblaadje, met verfcheidenc Beeldjes; 
met de pen en roet, door dcuzehen, 

20. Maria met het Kindeke, waar voor een Gees- 
telykc legt nedergeknield; met de pen en 0.1. 
Inkt, door SchiaponL 

21. De dcode Christus word ten grave gebragt, 
waarby verl'cheidene Godvruchtige vrouwen en 
discipelen, met dito geteekend, door 

22. Een mediteerende St. Franciscus, in een rots- 
gezigt en een andere; fraai met de pen ea 
dito geteekend, door MuHanus. 

23. St. Hieronimus ineen rots, met aandacht in een 
boek leezende, als mediteerende over het 
Kruisbeeld, voor hem geplaatst; meesterlyk met 
dc pen O. I. Inkt, op geel papier, door y. Pal¬ 
ma ^ den jongen, 

N.24 
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24. Ia een heuvelachtig Landfchap ziet men Veehoe¬ 

ders, met een menigte Schaapen; meestera'k. Iraai 
met de pen geteekend, door Titlano. 

25. £en geestelyke Ordonnantie , met verfcheiden 
beelden in het binnenfte van een Tempel; met 
de pen en roet geteekend, door A. del Sano. 

2Ó. Een dito dito, anders; met zwart kryt en O. I. y. 
-Inkt, door Kapha'él (ï’örbïno. 

11. St. Hierominus, mediteerende in een Woestyn; 
fiks met de pen en roet geteekend, door G. 
Palma. 

28. Een Studie van eenige Beeldjes, in een Landfchap; 
fiks met dito, G. B. Mola. 

29. Een capitaal Vrouwenhoofd; krachtig met rood 
en zwart kryt geteekend, door H. Gentik/clii. 

30. Een Studiehoofd, voor'een St. Jofeph; met dito, 
op blaauvv papier, door F. Barotius. 

31. Een dito Studiehoofd, met dito, door denzdven. 

32. Een dito, van een oud Man; met dito, door 
denzslvetu 

33. Een bedaagd mans-en een vrouwen Hoofd; met k 
rood- en awart kryt, uitvoerig geteekend, door 
^ofefini. 

34- Een Vrouwenhoofd; uitvoerig met dito, door k 
F. Sttccaro. 

2S- Een oud Manshoofd; uitvoerig met Sapverven 
geteekend, door P. St^ano. 

N.36 E 3 
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g6, Christus met zyne Discipelen aan Tafel; zynde 

een ryke Ordonnantie; met dc pen en couleu^ 
ren gèteekend, door H. C. 

|7. Een Kinderhoofd, met zwart kryt en wit ge¬ 
hoogd, door da Coregh. 

§8. Het afbeeldzcl van een Jongeling; met dito ge-r 

teekend, door Faduanïno. 

> pp. Twee Tuks fraaije Studiehoofden; met rood ep 
zwart kryt, door F. Succaro. 

40 Vier ftuks Studiehoofden, op één blad; uitvoerig 
met dito, door Halviati. 

41. Drie fruks verfchillende Studiehoofden, als de 
voorigen; uitvoerig behandeld, door F. Succaro. 

42. Een Studieblad; met dito gcteekend, door deir,- 
V zelven. 

43. Een Soldaatenhoofd; met rood en zwart kryt, 
door C. Giofepïnoy en een Kinderhoofd, door 
Carregio. 

44. De opoffering van Christus in den Tempel; met 
roet geteekcnd, door //. Busculi. 

' - — 45. Christus verheerlykt op den Berg Thabor; fraai 
.iJ.kJti ; ’ met de pen geteèkend, door Raphaél d’’Urhino^ ' 

ti. !■ 

, .'fA- 46. Een zinryke gcestelyke Ordonnantie, met ver- 
‘ fcheidenè beelden; meesterlyk met dc pen en 

O. L Inkt, door F. Testa. 

47. Maria met het Kindje op de wolken, wordende 
door twee Godvruentige Gccstejyken aangebe¬ 
den ; met roet g.cteekend, en met wit gehoogd, 
dupr '-^''. TsarinL 

NtS. 
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48. Een Heidenfche OfFerhande; met roet geteekend, 
en met wit gehoogd, door Polydoor, 

49. Christus op de Bruiloft te Canaan; zynde een 
Ordonnantie voor een Plafonftuk; met de Pen en 
O. 1. Inkt, door P. Veronefe. 

50. Eenige Studiebeeldjes \ met de pen en roet ge- x. 
teekend, door F. Succaro. 

51. Twee Studieblaadjes, met comique Hoofden; met 
de pen, door L. da Vinei en L. Carrats. 

52. Een dito, met 3 Studiehoofden; met de pen, 
door denzehen. 

53. Twee dito Blaaden, met drie diverfche Studiën, 
door denzehen. 

54. Twee dito, met Studiebeelden; met dito, door 
denzehen. 

^5. Twee verfchillende Studiën; met de pen en roet 
geteekend, door denzelven. 

5Ó. Twee ftuks binnengezigten, van prachtige Pa¬ 
leizen ; met de pen en 0,1. Inkt, door Pibiano. 

L 4 KÜNiT- 
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Inhoudende on^ecoukurde Teekeningen, door oude 
Nederlandfche Meesters. 

N. D m 
3. Het Pourtnüt van den beroemden Dichter 

Fondel; meesterlyk met zwart kryt,'door 
C. Fisfeher. Hoog laf, breed lo^ duim. 

%. Een Mansperfoon aan. een Tafel zittende, met 
eenige Kaarten in zyn hand; achter hem nog 
een andere met een Mantel om ; uitvoerig me? 
dito behandeld, door F. ran Mieris. Hoog 7 j , 
breed 5I duim. 

3. Een ftaande oude Vrouw, fchynende geld voor ’c 
een of ander te bieden, zy heeft een Ituk geld 
in haar linkerhand; meesterlyk met dito, docy 
^enzelven. Hoog 9, breed ó 'duim. 

4. Een Philofoof in zyn Studeervertrek; behandeld 
als de voorgaande ,' door G. van den Eeklwut. 

Het achtbaar Hoofd van den Zaligmaker; mees¬ 
terlyk met zwart en wit kryt geceekend , door 
y. de Wit. 

é. Het Hoofd van Maria; niet minder dan de voor¬ 
gaande, en niet dito, door denulven. 

7. Een dito Hoofd; met dito en de pen, door den- 
zehen. 

8, Een dito dito, met zwart, rood en wit Kry;,^ 
door denzelren. 

Eenige Serafynen; met dito, door dett7.Firen. 

N.i», 
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jo. Een naakte Vrouv/, van achteren te zien; mei 

dito, door denzalven. 

11. Een Teekcnaarftcr, nevens haar een Jongeling 
met een plvsterkop in zyne handen; traai met 
potlood, door den Ridder A. 7>an acr IFerf. 

12. Een Plafon; dun mpc OJ. Inkt,] door denzehcn^ 

13. Simeon in den Tempel, ncvpns een menigte 
beelden tot die hiftorie behoorende; met zwart 
kryt en O. I. Inkt, door J. van Nzck. 

14. Een Kaartfpeeler; meesterl^yk met zwart kryt, 
op blaauw papier, door G. F/^ik, 

15. St. Eranciscus; met de pen, door F. Pmikus. 

16. De zeven Hoofddeugden, uitvoerig met de pen, 
roet en wit gehoogd, door //. Goltzius. 

17. Een vrouwen ïioofd,met roodaard, door F. Florit, 

18. Een boeren Binnenhuis, met zes Boeren; met 
zwart kryt, door A. Botk 

19. Een zittend Man; met dito, door Helmbreker. 

20. Twee ftuks Studieblaadjes; met de Pen en zwart 
kryt, door Rembrant. 

21. Een flapende Vrouw, met zwart Kryt, dqor 
C. Bega. 

22. Een zittende Boer, met kan en glas, met de 
pen, door de Gheyn. 

23. Twee zittende Majmen, in aloude kiceding, met 
de pen en roet, door L. van LeyJen. 
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24. De Moorman door Philippus gedoopt; met de 

pen, door Remhrant. 

25. Een Ordonnantie van vyf Beelden , met dito, 
door P. Koning. 

26. Twee ftuks, een Omroeper en een Marschkray” 
mer, met de pen en roet, door C. Dufart. 

2ri. Twee dito, een Nachtwacht en een Bokkensver- 
koopfter; met dito, door detizehen. 

28. Een Vrouw, zittende voor een vengster te naai- 
jen; met de pen en O. 1. Inkt, door S. van 
Hoogjiraten. 

29. Een Studieblad , waarop twee Ploofden ; met 
roodaard, door Bloemaard. 

50. Een Studieblad, met verfcheide Kinderhoofden; 
met de pen, door denzelxen- 

31. Een Engelenhoofd; met roodaard, door B.Picards 
naar RaphaëL 

32. Twee Vrouwenhoofden; met dito, door denzeU 
ven ^ naar Ie Brun. 

33. Twee ftuks, een oud man en een Kind dat op 
de Bas fpeelt; met roodaard, door denzelveti. 

34. Een Studie uit een Historifchc Ordonnantie, met 
zwart kryt, door denzelven. 

35. Een Madona; met dito, door S. de Braynaar 
^1. Schut. 

3Ö. Een vallende Worilelaar; met de pen, door C. 
van Haarlem. 
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37. Drie ftuks Soldaten; met de pen en O. I. Inktj 

door J. de Gheyn. 

38. Een ftaand Man met een mantel; fiks met zwart 
kryt, door G. Thys. 

f 

39. Het Pourtrait van S. de Bray; met de pen, door 
hemzclven. 

40. Een lezend Man in zyn Boekvertr,^; met zwart 
kryt en O. I. Inkt, door C. Zaftleren. 

41. L. Bidloo; met O. I. Inkt, door A. Hoithraken, 

42. A. Bogaardt; met dito, door JV. Verkolje. 

43. P. Rabus; met dito, door G. Sanders. 

44. Twee ftuks, J. van Oldenbarneveld en H. de 
Groot; met zwart kryt, door E. Sam. 

45. Twee ftuks, F. van Collen' en E, van den Bemp' 
den; met zwart kryt, door J. IVandelaar. 

46. De vredehandeling te Breda; met de pen en 
O. I. Inkt, door K. de Hooghe. 

47. Een Bybelfche Ordonnantie; met dito en roet, 
door J. Goeree. 

48. Eenigc dansfende Bacchanten; met dito en O. I, 
Inkt, door G. de Lairesfe. 

49. Twee ftuks uit de Godsdienstpligten ; met de pen, 
door B. Plcard. 

50. Een Hcidenfche Hiftoric; met de pen en roet, 
door yiskaan. 

^i. Een zittend oud Man; met dito, door P, Koning, 
N,52 
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52. Een Ordonnantie van vier Beelden; met dito, 

door B. Breenberg. 

53. Twee fluks diversch, met dito. 

5'4. Twee fluks geestlyke Ordonnantiën; met dito, 
door P. dc Jodi. 

55. Twee dito dito, met dito, door denzehsn. 

56. Twee dito met Vrouwen; met roodaard, door 
ds Bisj'chop en C. Poeknhiirg. 

57. Een Man, over de deur leggende; met roet, 
door B^slfing. 

08, Twee fluks Honden; met zwart kryt, door FT. 
Snyders, 

09. Twee dito dito, met dito, door denzBvsn. 

KUNSTBOEK, EE. 

In Franfchsn Band 3 met vergulden Stempels op plat. 

Inhoudende gecouleurde fraalje Teekeningen; zynde 
Ordonnantiën 3 Plafonfiukken en andere voor- 

vferpen y allen door J. de WiT. 

N. E E 
I. Het Afbeeldzel van den beroemden Kunstfchilder 

Jacoh de Wit3 met zinnebeeldig bywerk; uit¬ 
voerig met O, L Inkt geteekend, door H. Petho- 
sten. 

N.32 
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N. E E 
2. Hetzelfde nng ééns, kleiner, in ovaal formaat; 

bevallig met couleuren geteekend, door d» 
}f^ït; benevens een afdnik van het gegraveerde ‘ 
Pourtraic, geretoucheert door hemzelyen. 

3. Een Seraphynshoofdje; uitvoerig met couleuren 
geteekend, door denzehen. 

4. Een Plafonftukje met vliegende Kindertjes; uit¬ 
voerig met fapverven, door J. de IVit. 

5. Twee fluks Fabelhifloriën , in landfehappen; 
meesterlyk met de pen en couleuren geteekend, 
door denzehen. 

6. Spelende Kindertjes in een landfehap, waterbellen 
blazende; fiks met de pen en couleuren, en met 
wit gehoogd, door denzehen. 

7. Een Ordonnantie van vyf Kindertjes, zinfpelende 
op de Zeevaart; in alles als de voorige behan¬ 
deld , door denzehen. 

8. Een dito, verbeeldende vyf Kindertjes by een 
brandend altaar; met dito'geteekend, dioox den¬ 
zehen. 

9. Christus aan her kruis hangende, waarby Maria, 
/ohannes en Maria Magdalena; meesterlyk mec 
rood kryt en O. I. Inkt, door denzehen. 

10. Een Studiebeeld, ten halve lyve; fiks met rood 
kryt en O. I. Inkt geteekend, door denzehen. 

11. Eenige caricatures van Satershoofden; meesterlyk 
fraai met dito geteekend, door denzehen. 

12. Het hoofd van een Jongman; kunftig en meester¬ 
lyk met dito geteekend, door denzehen. 

N.is 
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N. Ë Ë 
13. Een dito Vrouwenhooid; fraai met rood kryt en 

O. 1. Inkt, door denzehen. 

14. Een afbeeldzel van een Studiehoofd; met dito^ 
door denzehen. 

15. Maria met het Kindje; meesterlyk met de pen, 
en dun gecouleurd, door denzihen. 

16. Een muficeerend Vrouwtje op de wolken; met 
zwart en rood kryt geteekend, door denzehen, 

17. Een zwevend Vrouwenbeeld op de wolken; met 
dito behandeld, door denzdven. 

18. Een dito dito, in alles als de voorige behandeld; 
door denzdveiu 

19. liet binnegezigt van een prachtige Roomfche 
Kerk, naar het altaar te zien; het fchynti die 
der jefuiten, te Antwerpen; bekend door de 
fraaije Zolderftukken van P. P, Rubbens ^ doof 
den kunstryken Schilder ^acob de , even 
voor het af branden deezer Kerk nagetcekend; en 
in vervolg van tyden door den Kunstgfaveerder 
Jan Punt in ’t koper gebragt; deeze fraaije 
teekening is zeer uitvoerig in couleurcn met 
waterverf gefchilderd , door PI. Steetiw^k ^ op 
pergament. 

20. Veertien (tuks afbeeldingen der Plafonftukken 
uit de kerk der Jefuiten, verbeeldende verfchil- 
lende geestelyke Ordonnantiën , naar den be¬ 
roemden P. P. Rubbens; met rood en zwart kryt 
en 0.1.Inkt uitvoerig geteekend,door de 

21. Zes-en-dertig fluks dito Ordonnantiën, kleiner 
formaat; allen uitvoerig met fapverven gecee- 
kend, door denzelren. 

N.22. 
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N. E E 
23. Twee ftuks Zolderftukjes, met vliegende Kin¬ 

dertjes; met de pen, en dun gecouleurd, door 
denzslven. 

23. Een dito,met verfcheidene Bacchanten en vliegen¬ 
de Kindertjes; fraai met dito geteekend, door den^ 
zelvati. 

•24. Een ryke Ordonnantie voor een Zolderftuk, met 
diveriche beelden ; met dito geteekend, door 
denzelven. 

25, Een dito dito, met Hoekftukken, als in basre-- 
lief, verbeeldende de vier Elementen; met dito, 
door dmzel3>£n. 

2Ö. Twee ftuks Ordonnantiën: de ééne verbeeld Ve- 
mts en ^ddonis; de tweede Mekager en 
halantsj fiks met O. I. Inkt, en dun gecou¬ 
leurd, door denzelyen. 

27. Vier ftuks, verbeeld als in nisfen, met verfchei- 
dene Kindertjes, die Medaillons onderfchra- 
gen, waarin elk een byzondere Ordonnantie, 
iiis. in basreliëf geteekend, door dsnzelven, 

KUNSTBOEK FF. 

Jnhoiidinde Landfchappm , Zse- en Riviergezigten ; 
alle ongecouliitrd, door heroemds 'Nederlandfchi 

Meesters, 

N. FF 
1. Een ftil Water; op den vöbrgrond een Boot met 

drie bootslieden; verder eenige Schepen en Schui¬ 
ten met beeldjes; dun en uitvoerig met O. I. 
Inkt behandeld, door fZ. van di Feids, Hoog 
4i, breed 7 duim. 

N. 
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FF 
a, Decze Uitmuntende Teekenirlg is mede een ftil 

water, met een oorlogfchip in het midden; 
verder eenige andere vaartuigen met bootslie¬ 
den; geftüfFeerd en behandeld als het voorgaan¬ 
de ^ door L, Bakhuyzen. Hoog 4J ^ breed 7 ^ 
duim. 

Ecfi wedergaê van de voorgaande, zynde een 
kabbelend water met een fpiegeljagt én andete 
vaartuigen; ter zyde hoog gebergte, waarop 
een kalleel; behandeld als "de voorgaande, door 
dcnzclpen. Hoog en breed als de voorigc. 

4. Een'aangenaam boomrykLandfehap; op dén voor¬ 
grond een waterplas, verder boerenwoningen ci1 
een aangenaam verfchiet; uitvoerig met O.I. Inkt 
geteekeild, door A, Verboom. Hoog 5^ brééd 
8i duim. 

5. Een aangenaam boomryk Landfehap met eert 
herberg, waar voor een boeren wagen met volk; 
meesterlyk met zwart kryt en O. I. Inkt gé- 
teekend!, door J. Ruis daal. Hoog 5, breed 
7 duim. 

6. Twee fluks duinachtige Landfehappen tnet wo¬ 
ningen en molens; met dito, door A. Cuyp. 

7. Een Zeeftrand met pinken en visfehers, ter zyde 
paalwerk; met potlood en O. 1. Inkt, door ... 

8. Een Landfehap, met een brug over een rivief 
en eenige ftolfagie; fraai ■''an effeft, met de pen 
en O. L Inkt, door R. Rogman> 

9. Een Noordsch Landfehap; op den voorgrond een 
warerplas en ftoffagie; met dito, door^. 
daal. 

N.ia 
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N. Ë F 
lo. Een böercn Werf, met liooj^ geboomte, ftakecfels 

en Itoffagic; uitvoerig met O. 1. Inkt, door 
jD. Dülens. 

tl. Een Wintergezigt, het tyk geftoffeetd^ iliet 
de pen en 6. Ë Inkt, door K. Rogman. 

ie. Een Lendfehap, met woningen, en een opliaat-^ 
brug over een rivier; frarn van licht^ en met 
dito behandeld, door ter HhnpeL 

ig. Een ftil Water, niet verfcheidene Vaaf'tüigdni 
met 0. I. Inkt, door IV. Vitringa. 

14. Een dito, met dito en paalwerk; met dito, door 
A. Ciiyp. 

15. Een gezigt op Delft; met de pen en O. I. ïnkt^ 
door C." Pronk. 

16. Een dito^ op dito^ als vooren, éoot (kiizehefti 

17. Een Carnpement van verfcheidene militairen; met 
de pen en O. I. Inkt, door H. P^rjehuring. 

j8. E‘*n Italiaansch Landfehap, met verfcheidene g'e™ 
bouwen en Itoffagic; met dito, door denzeheru 

19. Twee ftuks Landfehappen, met ruiters en anderö 
ftoiTagie; met dito, door A. ter Rimpel. 

20. Een Ruïne van een gebouw, met geboomte cnl- 
geven; met O. I. Inkt, door J- Berkheiden. 

21. Een booniryk Landfehap, met een bruggetje'; 
met dito behandeld, door A. Verdoom. 

2,2. Twee ftuks Romeinfche Landfehappen, met ge¬ 
bouwen; met dito, door B, Bnenherg. 

M N.2| 
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N. F F 
^3. Een boomryk Lnndfchap; met de pen en O. L_ 

Inkt, doür Nüim'wkS: 

2.4. Twee ftuks, een ftil, en een woelend Water, 
met verlcheidene vaartuigen en beeldjes; met 
de pen en O. I. Inkt, door Stork. 

£5. Twee ftuks, het Groothuis te Rhynsburg; met 
dito, door C. Pronk. 

26. Twee ftuks woelende Waters, met verfcheidene 
vaartuigen; met dito, door fF, Vitringa. 

27. Een dito, met dito, behandeld als voorcn, door 
B. Peters. 

28. Een Rhyngezigt, met verfcheidene ftoffagie; met 
dito, door den Ouden Cok. 

20. Twee ftuks gezigten by Delft; met dito, door 
C. Pronk. 

30. Een Gevangenis, van binnen; met dito, door 
Pater Posjo. 

31. Een gezigt op Huizen; met dito, door of in de 
manier van Kuisdaal. 

32. Twee ftuks Landfchappcn, met geboomte, kafteel 
en watertjes; mecsterlyk met de pen en O, L 
Inkt, door A. JPaterlo. 

33, Twee ftuks gezigten op Gent en Boksmeer; 
met de pen en O. Inkt, door /■". Clotz. 

34- 7'wee ftuks Dorpgezigten; met dito, door C. 
Pronk. 

35. Twee ftuks Zeen, met fcliepen en fchuiten; met 
dito, door J. Stork. 

N.sö 
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K. F F 
36. Een Strand, met te drogen hangende netten; in 

’t water, een hooiichip, benevens eenige beeld¬ 
jes; met de pen en O. 1. Inkt, door Akerjloot^ 

37. Een Wintergezigt op Elemert; met dito, door 
Ciütz. 

38. Een dito dito, door denzeben. 

39. Twee fluks, het Dorp Amflelveen en den Övcf- 
toom, toen Prins Willem de Ilde naar Am- 
flerdam trok; met toepaslelyke lloffagie, door 
K. Rogmctn. 

40. Twee fluks gezigten op Poorten; met dito, 
door G. B. tb'enix. 

41. Twee fluks dito dito, door denzeben. 

42. Twee fluks Landfehappen, in het ée'ne een fchle- 
tenue ruiter; met dito, door A. ter liimpel. 

43. Een woelende Zee met fchepen; met de pen, 
door ... 

44. Een gezigt in Gent, vol ftoffagie; met dito, 
door /G Clotz. 

45. Een gezigt in Rome; met dito, door B. Breen- 
herg. 

46. Een Landfehap, met geboomte aan een beek; 
met dito, door ... 

47. Twee fluks Dorpgezigten; met dito; door- 
Ooiz. 

48. Twee fluks Boschgezigten, met r-erfcheidene 
lloffagie; met dito, dour J-'. de Bo.ch, 

lil 2 N.49 
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N. F F 
49. Twee fluks Zeehavens, vol gewoelj met dito, 

dcxjr A. Ztork. 

50. 7'wec fluks Strandgezigtjes; met de pen, door 
dcnziJpen. 

51. Twee fluks Dorpgezigten ; met O, L Inkt , 
door ... 

52 Twee fluks gezigten by Rome; met de pen, 
door Nieawland. 

53. i-Tct Hof ter Weyde; met O. I. Inkt, door P. 
pan Liendcr. 

54. Twee fcuks, een Dorpgezigt en een flil Water; 
door C- Pronkt en een ander. 

KUNSTBOEK G G. 

JiihoHilcnde uitnuintonk P'êehcnlngen, rmeflendeels 

iv.it Koet en O. J. Jukt door 

A. V.'VN' EVERDIXGEN. 

N. G G 
I. Twee ftuks duinachtigc Landfchapjes, met ge¬ 

boomte, bieren woningen en fraaije ItofTagie van 
beeldjes, wagens en paarden; bevallig met de 
pen en roet, door uL yan Eyordingen. Iiüüg2|, 
breed diuui. 

e. Twee ftuks, een Zomer en een Winter, rnet 
geboomte, boeren -woningen en dorptorens, in 
ft verlchlet, u'iede fraai geftoffeerd; met ditobc- 
liandeid, door denzehen, 

3. Twee fluks. Zomer en "Winter, mede ryk van 
ffcrTagie, en nft t minder behandeld dan de voor¬ 
gaande; met dito, door denzelveiu 

N. 4 
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G C'r 
Twee ftuks bevallige Landfchapjes. met Ihlle 
waters, vaartuigen en beeldjes; uitvoerig met 
de pen ca roet, door A. van Ever dingen. 

§. Twee fluks, dito dito, met postwagen'^. Vis- 
Ichcrs cn Beeldjes; gefiofTeerJ en behandeld ais 
voeren, door denze/ven. 

6. Twee fluks Landfehapjes, met duingronden cn 
koornakkers; mede bevallig geiloücerd en met 
dito behandeld, door denzelven. 

7. Twee dito Strandgezigten, met visfeherspin- 
ken, wagens, paarden cn beeldjes geftoHeerd; 
als de voorige, door denzelven. 

S. Twee dito heuvelachtige Landfehapjes, met 
fraaijc Itcffagic, met dito, door denzelven. 

9. Twee dito met geboomte, molens en boeren 
w’oningcn, verder vericheiden ilolfagic met dito, 
benandeld door denzelven. 

IC. Twee dito, met Kasteden en floffagie van beeld¬ 
jes; met dito, door denzelven. 

ri. Twee dito, met dito, in alles als de voorgaan¬ 
de, door denzelven. 

12. Twee dito Strandgezigten, met visfeherspin- 
ken en beeldjes; als de voorgaande, door den¬ 
zelven. 

13. Twee dito, met bruggen over rivieren en be¬ 
vallige llofïagie; als vc'oren, door denzelven. 

14. Twee fluks, een boomr^dt' Landfehap en een 
woelend Water aan een ftad, geitoifeerd mt-L' 
vaartuigen en beeldjes, als Je voonge , door 
denzelven. 

7i M N.*;■ 
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N. G G 
35. Twee fluks, een Strand- en een Land- en Wa- 

tergezigc, met fraaije tloffagie; met dito, door 
denzelyen. 

ï6. Twee dito, een rotsachtig Landfchap en een 
Riviergczigt, nevens een kasteel; met ftoffagie 
als de voorige, door denzehen. 

37. Twee dito, een Zomer en een Winter; met 
dito en behandeld als de voorige, door denzehen. 

18. Een dito Noordsch Landfchap, met. dito als 
vooren, door denzshzn, 

19. Twee fluks Landfchapjes, met geboomte en 
(loffagic; in alles als de voorige, door denzeimu 

ao. Twee dito heuvelachtige dito, met gebouwen 
en llüftagie; met dito, door dmzelv&n. 

21. Twee dito, met gebouwen, waters enfloffagie; 
met dito, door deuzelven. 

aa. Twee fluks Landfchappen, met waterfchuitcn 
en beeldjes; met dito, door dcnzelyen. 

«3. Twee ftuks, een Land- en Riviergezigt en een 
woelende zee, met zeilende Ichepen; met dito, 
door denzilyzii. 

Twee fluks, een Zomer en een Winter; ryk 
van ftoffagie, met dito ,' door denzslyen. 

25. Twaalf ftuks , voorftellende de twaalf Maanden 
des Jaars, met tocpasielyke Itoffligic; meester- 
lyk met Ó, Inkt geteekend, door denzehen, 

Len Landfchap, met ftoffagie; door denzehen. 
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N. G G 
27. Twee ftiilrs 'Watertjes, met fchepen en fchui- 

ten; niet 0.1. Inkt geteekend, door Coups. 

28. Twee dito dito, met de pen, door C. y. Vis- 
Jc/icr. 

29. Twee dito Land- en Watergezigten; met O. I. 
Inkt, door H. Spilman. 

30. Twee fluks Zomer en AVinter; met dito, door 
H. Meyer, 

SI. Een Landfehap, met de Pen, door C. J‘ Tlsfcr, 

KUNSTBOEK II 11. 

fFaarin geplaatst zyn een aantal Gezigten, rnee^ 

pendeels in het Sticht van Utrecht; alle naar het 

leven 3 en rnet zveart kryt geteekend, en ge~ 

ytasjehen 3 of met O. J. Inkt of roet, door 

H. zaftleven; zullende desze uitmun¬ 

tende verzameling aan paaren ver¬ 

kocht wordenhopende van N'^. I. 
tot N-'. 28. 

KUNSTBOEK II. 

Inhoudende Land- en lUatergezigten , a - 'e met 

Roet of O. J. Inkt geteekend door Neder- 

landfche iS'Ieesters. 

M I ï 
1. Een kabbelend AV.iter, met verfcheidene vaartui¬ 

gen en beeldjes; fraai van licht en bruin, cn 
meestcrlyk met roet geteekend , door L. Bak- 
huyzen. Hoog 4^:, breed 6| duim. 

M 4 N. 2 



iS4 CATALOGUS van 

N. ï I 
g. Een boeren Werf, aan een floot, waar over een 

vonder; verder hoog geboomte;, fcherp van licht „ 
en Iraai met de pen en Ü. I. Inht geteeltend, 
floer Kiinbraut. 

Een dito Werf, mot geboomte, en een watertje 
op flen voorgrond; behandeia ais de voorgaande, 
door P, Lastman. 

4. lïet Jan-Roodenpoorts Poortje, geftoifeerd met 
beeldjesi frapant van licht, met fle pen en roet, 
door Kemhrant. 

Een boeren Werf' in alles als de voorgaande, 
. door iknz.elt^en. 

p. Een dito, met ftoffagie en geboomte, als vooren, 
door denzelven. 

7. Een gezigt by Rleef, als vooren, ^ooxdenzthen, 

8. Een Riviergezigt, als dito, door dsnzehen. 

9. Een antieque Poort, als dito, door dttnzehen, 

io. Een Riviergezigt, met hoog geboomte, wonim 
gen en ftoffagie, ntet roet, door Q. van dsn 
Jdekhüut. 

II. Een gezigt aan de Nieuwerfliiis; met dc pen, 
O, I. inkt en roet, door J, Lievens. 

Jé. Een dito, niet dito., door denzshsn. 

Een dito, rnsE dito, door denzelven. 

ïk4. f>en dito, mat dito5, dpor denz.e!v:n. 

N.if 
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I I 
15. Een Dyk, met geboomte en woningen, met 

twee beeldjes gcltüfteerd, en breed met roet ge- 
teckend, door Ksmhrav.i. 

16. Een gczlgt op Utrecht; met dito, door y. 
jMcyiv.s. 

17. Een Stndgczigt, tian een rivier, met fchepen; 
bevallig met de pen, door denzclyen. 

t8. Een Rivier met fchepen, aap een dyk, met 
dito, door y. Lupenïus. 

19. Twee ftuks gezigten op den wal te Utrecht ; 
niet dito, door y. Licvins. 

ito. Een gezigt op Nyenrode; met dito, door y. Lu- 
penius. 

£.1. Een Dorpgezigt; met dito, door denzehen. 

22. Gezigt aan dc Vecht, met dito, door _^. Lieven 

23. Dc Plompe Toren, te Utrecht, met dito, -door 
denzelven. 

£4. Elet Huis Kronenburg, met dito, door Rembrant. 

25. Een gezigt op de Stad Dordt, met dito, door 
denzelven. 

2Ó, Gezigt aan een Rads wal,- met dito, door y. 
Lieven:. 

27. Een Romeinsch Landfehap, met ruïnes en RoE 
fagie van beeldjes; bevallig met roet, door y^ 
van der Ulft. 

£8. Gezigt op Bergen op den Zoom; met dito, door 
iS, van lIoogjlrviUK. 

hl 5 N.2f 
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29. Twee ftuks duinachtige Landfchappen; met de 

pen, O. I. Inkt en roet, door van uiken. 

30. Twee ftuks Levantfehe Zeehavens, met verfcheL 
den fchepen, monumenten en ftoffagie; met O. I. 
Inkt, door Stork. 

gr. Twee ftuks Italiaanfche Landfehappen, met de 
pen en roet, door G. de HeuschG 

3e,. Twee Gooifche Landfehappen, met de pen en 
roet, door den Uyl. 

33. Een Italiaansch Landfehap, met antieque gebou¬ 
wen; met roet, door Asfelyn. 

34. Twee ftuks Arcadifithe Landfehappen, met de 
pen, O. 1. Inkt en roet, door j. de Bosch. 

35. Een Wintergezigt, daar het ftormt; bevallig 
geiioffeerd; met roet geteekend, door C. Bui}. 

g6. De Groote Kerk te Rotterdam; met roet en de 
pen, door A. Rademaker. 

37. Een gezigt op een boeren Werf, met geboomte 
en ftil water; met de pen en O. I. Inkt, door 
j. yan Xesjel. 

38. Gezigt op de Stad Hoey; met de pen en O. I. 
Inkt, door J. do Graaf. 

39. Een boeren Werf en geboomte; met roet, door 
G, de Hondekoeter. 

40. Een Ruïne; met O. I. Inkt, door R. Rogman. 

iï Twee ftuks Landfehappen, met O. 1. Inkt. 
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N. I ï 
42. Twee ftuks Landfchappen; met O. I. Inkt. 

43. Twee dito, dito, dito. 

44. Een Arcadisch Landfchap; niet de pen en roet, 
door P. Genoels. 

45. Twee fLuks, met dito, door denzehen. 

46. Twee fluks dito; met O. I. Inkt en roet, door 
Lubenhski. 

47. Twee ftnks Zeegezigten, met verfcheidene fche- 
pen; met de pen en roet, door T. ^elgersma. 

48. Twaalf fluks Landfchappen , zynde de twaalf 
maanden des jaars; met roet, dóor^. M. Cock^ 
naar A. van Everdingen. 

O AI S L A G K K N®. i. 

Met fijven Rug en Pergamente Hoeken. 

fnhoudtnde Teekeningen , alle gezigten van Huizen en 

Kafeelen in het Sticht van Utrecht; rneesterlyk naar 

het leven geteekendj door ROELAND KOGMAN, 

met zwart Kryt en O. /. Inkt ^ van N°. 1 tot 44. 

benevens twee toepasfelyke lyiels en het Pour- 

tt ait van den Teekenaur^ doorl. STOLKERj 

waarby een gejehreven Lysi van de 

daarin leggende Gebouwen. 

O M- 
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OMSLAG K K N^. 2. 

bovitt. 

Mede gezlgten van Huizen en KaJïeeJen in V Stichi 
van Utrecht; in alles als de voorgaande, door 

denzeiven ^ van N®. 45. tot 89. benevens 
een 'I'ytel. 

OMSLAG K K 3. 

Als boven. 

Inhoudende Huizen , Kafteelen en Sloten, in Rhyn- 
land i Delfsland ^ Schieland, enz. ; in alles als 

de voorgaande ^ door denzeiven van'H'^. 90. 
tot 124. benevens een Tytel. 

OMSLAG K K N® 4. 

Als boven. 

Jnhoudende Huizen enz. 3 als hoven ^ van 
N® 125* lo'l 159. mede met een Tytel. 

OMSLAG K K N®. 5. 

Als hoven. 

Mede met dito, als de voorige, van N®. 160. 
tot 198. met een Tytel. 

O M- 
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O 1\I S L A G K K NO 6. 

hoven. 

Mede met dito in NoordhoUand en Kennemerland ^ 
van N®. 199. tot 241. mede met een Tytel. 

NB. Deeze uitmuntende verzameling zal men den 
refpective Liefhebberen in één Koop aan pref in¬ 
teer enbehoudens het recht dat ^ ovanneer ds 
prys niet toereikende gevonden word, om de- 
z.etve als dan by het fiuk of aan paaren te ver- 
koopen. 

.KUNSTBOEK LL. 

Italiaanfche Teekeningen. 

N. L L 
I. Christus verfchynt unn Petrus en de verdere 

discipelen aan 'de zee; met roet en de pen, 
door F. Cavalliné. 

tl. Een gevecht tusfchen de Grieken en Romeinen; 
door M. Mantegna. 

3. Mars en Venus, verzeld van Cupido; met de 
pen en roetj door Geminiano. 

4. ’t Gedeelte van een zegepralenden optogt der 
Romeinen; met de pen, roet en wit gehoogd, 
door .A. Mantegna. 

5. Een dito dito, door dito. 

6. Een Heilige, met een kruis in de band; door 
A. Solaria. 

N. 7 
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N. ' L L 
7. Een gedeelte van het Standbeeld van Venus, 

door Kapha'él d’Urbino. 
I 

8. Een Studie van cenige biddende perfonen; met 
de pen en roet, door denzehau 

9. Twee torfchende Kinderen; met dito, door 
zclv&n. 

10. Een zinnebeeldige Ordonnantie van drie beelden; 
door dito, met dito. 

11. Een dito dito, met roet en wit gehoogd, door 
dznzehcn. 

12.. Een dito dito, met dito, door denzehen. 

13. Judith geeft het hoofd van Holophernes aan haar 
dienstmaagd; met dito, door der.zelven. 

14. De Opftanding van Christus uit den doode; met 
de pen en roet, in een’ edelen Ityl, fraai ge- 
teekend, door denzelvcn. 

15. De Liefde en twee kindertjes; met roet ge- 
wasfehen en wit gehoogd, door denzihen. 

16. Christus met zyne Apostelen; fraai van omtrefc 
en edel geteekend, met roet en wit gehoogd, 
door denzehen. 

17. De Graflegging van Christus; een Ordonnantie 
van verfcheidene beelden; met dito en dito, 
door Garbiori. 

18. Het Hoofd van een Jongeling, door P. Pcrugino. 

19. Een wandelende Philofooph; iifet zwart kryt, 
door i>. Plnüsregio. 

N.ao 
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N. L L 
ao. Elymas de Tooveraar door Paiilus met blindheid 

geüagen; zeer Ichoon, op tablet, met de pen 
geteekend en wit gehoogd; Kevers ^ eenige 
Studiebeeldjes, door I] Parmeghlana. 

21. Een Bachnaal van verfcheidene Boschgoden en 
Godinnen; met de pen en roet, op blaauw 
papier, door julio Romatio. 

22. Een Vergadering van eenige Cardinalen en Kerk¬ 
vaderen , die in aandacht zyn opgetogen; met 
de pen en roet, door G. da Carpi. 

12. Een Itaande Jongeling; met dito, door Parmens, 

24. Twee Beelden, zynde het gedeelte van een Or¬ 
donnantie; mee dito, door Parmeghiano. 

25. Een zittend oud Man, bezig zynde met een bas 
te Hellen; met dito, door Panmns. 

16. Een naakt Man, zittende in een bosch, van 
vooren leunende op den Itronk van een boom; 
daar achter Haat een borstbeeld; met roet eti 
wit gehoogd, door Parmeghiano. 

27. Een Heilige Familie; in een verheven en edelen 
ftyl geteekend, met dito, door F. Mazzuoli^ 
bygenaamd Parmeghiano. 

28. Een dito dito, waarby een biddend priester; 
met de pen cn roet, door B. Dacienaf A^. 1537. 

29. IMaria en ’t Kindeke, waarvoor een biddende 
monnik geknield legt; met roodaarde, door C. 
Marat. 

90. De Historie van laël; met zwart kryt, door 
denzsivsn. 

K.3Ï 
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N. L t 
31. Een Arkadisch Landfchap, met verfcheidenë 

beelden, door Ciro Ferri. 

32. Een Grafkelder, waarin een voornaam man ter 
aarde belteld word; met roet en de pen, door 
Kapha'él Schaminozzï. 

33. Maria met het Kindeke op de wolken, en twee 
perfonen op den voorgrond„ die in verwonde¬ 
ring opgetogen zyn; met de pen en O. Llnkt^ 
door L. Carache. 

34. De Samaritaanfche Vrouw aan de waterput; 
met de pen en roet, door denzeheti^ A®. 161o, 

35. Een knielende Monnik, in een verrukkende hou¬ 
ding; met de pen en roet, door Pelkgri 77- 
baUF AA 1580. 

36. Een Heilige Familie, met de pen, door Luca 
Cangeagio. 

37. Het Hoofd van Christus; zeer fchoongeteekend, 
met zwart en rood kryt, door Frederko Baro~ 
c/O, A”. lóio. 

38. Het Hoofd van een Jongeling; met dito dito en 
wit gehoogd j door denzehen ^ A*^. lóio.- 

39. Een Ordonnantie van drie Vrouwenbeelden, waar¬ 
van dén in zwym legt; met zwart en rood 
kryt, door denzeben, KF. 1612. 

40. De bcfchouwing der Begraafplaats daar Christus 
had gelegen, door de elf apostelen; met de pen, 
roet en,wit gehoogd, in den ftyi van Rapha'éL 

41. De inhaling van een der Paufen van Rome , ver- 
zeld door Cardinaalen en Bisfehoppen; fraai met 
de- pen ffcteekend en O. I, Inkt gewasfehen, 
door Tizdeo Zuccharo, 

N.42 
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L L 
42. Een Vrouw, ftaafide binnen een balustrade; met 

een gnitarre in haar hand; met zwart en wit 
kryt 'geteekend, door demelven. 

43. Maria met het Kindeke, öp de wolken; ver- 
zefd van cherubynen en lerafynen ; op den voor^ 
grond eenige aanbiddende heiligen en voornaamè 
perfonagiën; mer de pen, roet en wit gehoogd; 
door Frederico Zuccaro. 

44. Een fchoone Ordonnantie, zynde de aanbidding 
der Herders te Betlehem; met de pen en roet; 
door Tadeo Zuccaro. 

45. Een Landfehap, waarin een kudde lammereii 
word voortgedrevenj met roodaarde; doof G: 
B. CastigHone. 

46. Christus in den hof van Gethfémané; niet de pcii 
en roet, door G. Bertaga. 

47. Eenige müficeerende Vrouwen,in een landfehap; 
met de pen en O. 1. Inkt, door F. Zucaro 
hP. 1Ó08. 

48. Mofes ontfangt de Wet op den berg Sinaï; met 
ditOj door F. Cangiage. 

40. Het irizegenen van een Tonggeboornen; met dito; 
door denzeiren. 

50. De apostel Paulus, hebbende in zyn rechter hand 
een zwaard en in zyn linkerhand een boek; 
met de pen en O. I, Inkt, door denzelrsn. 

51. ’t Gedeelte eener Ordonnantie; met zwart eri 
rood kryt, naar Raphacl. 

52. Een Bisfehop, gezeten in een letiningftoel; met 
roodaarde. 

Ni53 N 
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N. L L 
g-g. Christus befpot wordende door de Joden; met 

de pen en roet, door Dom'inlco Feii. 

54. Een zinnebeeldige Ordonnantie; met de pen en 
O. I. Inkt, door Mosjcholi. 

55. Een treurende Vrouw, gezeten vdór een graf¬ 
tombe ; met de pen en roet, door Farmens". 

56. Een Ordonnantie van eenige beelden; met ditOy 
door ikiizclven. 

57. Twee ftuks Ordonnantiën, door denzelven. 

58. Twee fluks, Maria met het kindeke en een Oud- 
vader, door Salimhcm en f^anius. 

59. ’t Borstbeeld van Cleopatra; met zwart kryt, 
door L. JJ’avinci. 

60. ’t dito van eene heilige Vrouw; met de pen en 
potlood, door de Mejlna. 

61. Twee fluks mans-en vrouwen Beelden; met rood 
aard, door Raphaèl en Julïo Komam. 

62. Twee dito heilige Ordonnantiën; met de pen, 
door P. Farïnati. 

63. Twee fluks, één Heilige in een landfehap en één 
Ordonnantie, door Komanelli en Testu- 

64. Twee dito Ordonnantiën; met roet, door Caracoi 
en Jordaans. 

65. Twee dito dito’; met de pen en roet, door DsP 
yago an Vazari. 

(i6. Drie dito dito, door S&ïnmu 

N.67 
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N. . . L L 
67. Twee fluks Ordonnantiën; met de pen en roer. 

gececkend, door Tadeo Ziiccaro. 

68. Drie naakte Vrouwen en Cupido, eddlgeteekerid^ 
met zwart kryt, door F. öaipiaii 3 naar Rapha^ili 

69. Drie fluks Ordonnantiën van Vestaalfche Maag¬ 
den &c.; met roodaarde en wit gehoogd, doof 
Fartm'Fiano. 

70. Twee Studiebeelden; met rood kryt^ doof 
Dei/hrto. 

71. De Vlugt uit Egipce, met rood aard, dooi* T. 
'Trivlj.. lil. 

72. ’t 5!indcman-SpeI van cenige perfoGnén, in cëh 
Bosch; met dito, door Rjniuntilly, 

73. Een Ordonnantie, voor een altaar ftuk,metditO| 
door B. S. de ölene. 

74. Twee fluks, met Serafyntjes, door F stro Testa^ 

75. Twee Ordonnantiën; met roet en zwart kryt^ 
door JiiHü Romaiw. 

76. Vyf fluks Studiën, door diverfche. 

77< Drie Yaezcn en Voetflukken; met de pen en toet,- 

N a KtJNST. 
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KUNSTBOEK, MM. 

Jnhoutlen le capltaak Ordonnantiën ^ alle crigecoii- 

leurd 3 door beroemde Itaüaanfche Meesters. 

N. M M 
j. De Geboorte van St. jan, zynde een ryke Or¬ 

donnantie van verfcheidene beelden; 'fraai en 
uitvoerig met rood kry t geteekend ^ door Gut do 
Rheni. , 

2. Twee Geestelyken, in een iandfehap, knielende 
voor het Itandbeeld van Maria met het Kinde¬ 
ken ; met bruin gecouleurd en , wit gehoogd ^ 
op doek geplakt, door Ph. Britïo 

§. S. Franciscus, ftaandc op een fteen voetftuk^ 
door verfcheidene Godvrugtige lieden als aange¬ 
beden fraai met de pen en O. L Inkt, door 
M. Carrats, 

4. Een rust in de vlugt naar Egipte; fiks met 
rood kryt geteekend, door een Italiaansch 
Meester^ 

De afbeelding van een Altaar en deszeifs Schil- 
dery ; fraai met de pen en roet geteekend ^ 
door L. Berninii 

6. Twee ftuks, op dén blad verfcheidene Geestely¬ 
ken , verzeld van Engelen; met de pen en roet, 
door M. Barotiiis; en een ander , door Du- 
hreuil. 

7. Drie ftuks Studiën, op één blad; met rood 
kryt, door Guido Rheni. 

S, Een Geestelyke in devotie, voor een crucifix; 
met zwart kryt. door M. Carrats. 

N. 9 



T E E K E N I N G E N. 197 

N. M M 
9. Een vrouwen Hoofd, ten halve lyve; meesterlyk 

met de pen gearceerd, door Guerchino da Cento. 

10. Een blad met verfcheidene Studiën Hoofden, 
met dito, door denzelven. 

11. Een Studiebeeld; krachtig met rood kryt getee- 
kend, door Benedim Limi. 

12. Een Italiaansch geftolfeerd Landfchap; met dito, 
door Carrats. 

13. Maria met het flaapend Kindje op den fchoot, 
waarby St. Jan en St. Anna; fraai en uitvoerig 
met róód kryt geteekend, door C. Mar at. 

fjf.. Een zinnebeeldige Ordonnantie, by een begraaf- 
tombe in een landfchap ; meesterlyk met de 
pen gearceerd, door Dotjtini^uin. 

15. Het afbeeldzel van den apostel Jacobus; uitvoe¬ 
rig met rood en zwart kryt, en met wit ge¬ 
hoogd, door B. Piacetta. 

ï6. Het af beeldzel van Christus; meesterlyk met de 
pen gearceerd, door Guerchino da Cento. 

17. Een capitaal vrouwen Hoofd, fraai met root en 
zwart kryt, met wit gehoogd,doorG///VöiL/7<?o/. 

18. Een Studiebeeld, met eenig bywerk; met de 
pen en roet, en met wit gehoogd, door F. 
Primaticio. 

19. In een bergachtig Landfchap, ziet met Maria 
met het Kindeke; fraai met rood kryt gete¬ 
kend, door A. Carrats. 

po. Een Studiebeeldje; met de pen, door denzelren, 
en 2 mans Hoofden; met rood kryt, door li- 
tiaeto, . 

N S 
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N. J/I M 
21. Eenige Studiehoofden, op één blad; niet zwart, 

hryt en met wit gehoogd, da 
Modena. 

22. Een ftaande Vrouw, zyndc een ftudiebeeld; 
met roet en met wit gehoogd, door Polxdoor. 

£3. Coriülanus, door zyn moeder en maagfehap be- 
vreedigd; mcesteriyk met de pen, O. 1. Inkt 
en met wit gehoogd, door Nicok del Alhate. 

24. Christus aan het Kruis hangende; fiks met zwart 
kryt geteekendj door 'Jujepo da Mhera. 

25. In een Tempel een fiaapend ?vlan, waarby twee 
Engelen; met de pen en roet, en wit gehoogd, 
duur Polidoor de, Caravagio. 

26. Een plegtige Ommegang, met verfcheiden beek 
den; door een goed Meester; met de pen en 
met wit gehoogd. 

27. De ftervendc St. Hieronimus, in de woeftyn, 
rerzeld van drie engelen en twee leeuwen,”die 
een graf delven; uitvoerig met de pen gear¬ 
ceerd, dpor B. Pos]ar Lts. 

28. Een ftaand gekleed Studiebeeld, mecsterlyk met 
roet en met wit gehoogd, door B. L. Cigoli. 

29. In een paleis fpeelt David op de harp, voor ho¬ 
ning Saul; meesterlyk met de pen en roet ge- 
teekend, door B. Cujt. 

30. Een Landfehap met geboomte, aan een ftil wa¬ 
ter, waarin een ichuitie en eenige lieden aan 
hen oeeer; fi^s met de pen, door Giterchïn't 
tta CiTn^o. 

|y. Een zittend Studiebeeld; met rood kryt, door 
Q'.p- BerntnL 

N.32 
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N. M M 
g2. Een bergachtig Landfchap, met geboomte, fra.a 

met de pen getèekend, door Tïtianv, 

33. In een Landichap met geboomte, vertoont zig 
de vlugt van Egipten; mcesterlyk met rood kryt 
geteekend, door A. Carrats. 

34. Het afbeeldzel van den flaanden Hercules; uit¬ 
voerig met rood kryt geteekend, door .Guijep- 
po te fis. 

35 Een zittend Studiebeeld, met rood kryt, door 
Cav. Esrnini. 

36. Een fraaije Vacs, met basreliëf verfierd; met 
de pen en roet geteekend, door toUdoor. 

37. Een dito dito, anders van Ordonnantie, met 
dito. -door denzslven. 

38. Een zinnebeeldige Ordonnantie ^ van verfcheide- 
ne beelden; met rood kryt geteekend, door 
F. Frimaticio. 

5^9- Christus geneest den blinden by den weg; fiks 
met de pen; en aan de tegen zyde Christus 
met de Samaritaanfche vrouw ; met dito, door 
G. da Bülogna 

40. Het afbeeldzel van een Moor, ten halve lyve; 
met zwart kryt geteekend. 

41. Muficeerende en danfende Kindertjes; met de 
pen, door Raphacl d'Urhino, benevens het 
Prentje. 

42, Een mans Hoofd; levens groote; uitvoerig met 
rood kryt, door B. Ficart, naar A. Carrats, 
zynde een Overdruk. 

N 4 N.43 
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N. M 
^3 Het afbecldzel van keizer Pertinat; meesterlyfe 

fraai met de pen gearceerd, door Pasfaroti. 

^4. Veniis en Cupido, by een brandend fornuis; 
met de pen en roet gkeejeend, en met wit ge¬ 
hoogd, door L. Carrats. 

45. Een Italiaansch Landzigt, by een vcstmuur ; 
fiks met de pen, door F, Bohgmfe. 

46. Twee dito, op ddn blad, rond formaat; met 
dito geteekend, door dcnzehen. 

Een Heilige in devotie voor pen crucifix, oni 
hoog ziet men Engelen met de martelkroon'; 
meesterlyk met rood kryt, door Guido Rhenï. 

48. Het afbeeldze! van een fierlyke gewerkte Wie- 
rookbak; met de pen en O. 1. Iniu, door ‘Po¬ 
lidoor, 

49. Een ftaande Vrouw, zynde een gekleed ftudie- 
bceld; fiks met de pen en roet geteekend, doop 
Guido Kheni. 

50. Een Hondenkop; met zwart en wit kryt, op 
'blaauw papier, door A. Corègio. 

Twee fluks, op één blad, St. Bruno indevotip,^ 
met de pen en roet geteekend, door A. Carrats', 

52. Een Land- en Riviergezigt, waarin eenige li^ 
den zig baden; meesterlyk met de pen, doop 
denzelyend 

Maria rnet het Kindje op de woAen, omrin|d 
pnet verfcheidene engelen; fraai met de pen ep 
pact wit géhöogd, door Guido llhcni. 



T E E K E N I N G E N. aoi 

N. M M 
54. Een ftaand naakt Vrouwtje, uitvoerig met rood 
^ kryt geteekend, é.(Mv denzelyen y benevens hef 

Prentje. 

55. Herodias, met het afgehouwen hoofd van Jo- 
annes, in een fchootel-, liks met zwart kryt 
geceekend, door denzehen, 

5Ö. Christus, zyn kruis dragende* met rood kryt 
geteekend,door</^«z?/j’<?« j benevens het Prentje. 

57. Paulus, leeriiarcnde by een menigte toehoorders; 
uitvoerig 'met zwart kryt geteekend , door F, 
da Cortor^e. 

58- Een Geestelyke in devotie, by het afbeeldfcl van 
een kruis; 'fraai met de pen, roet, en met wit 
gehoogd, door F. J^anius. 

59. Een Vrouwtje, fpelende met een kindje; mees- 
^ teriyk met de pen gearceerd, door Guerchim 

da Cento. 

(>o. Een Ordonnantie van vier beelden, ten halve 
lyve; met rood kryt geteekend, door denzslven, 

61. Een Italiaansch Landfehap, waarin een rustende 
jager; fiks met de Pen gearceerd, door denzcF 
ven y benevens het Prentje. 

62 Een Vrouwtje, een kind pap gevende; vlug met 
zwart kryt geteekend, door C. Marat. 

^3. Een Studie voor een altaarftuk, waarin Maria 
en joannes onder het kruis; met de pen en 
roet geteekend, door Rapha’él Schamenozzi. 

(54, Een knielende Geestelyke, in devotie; krachtig 
met dito, door L. Carrau. 

^ o N.65 
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N. M M 
05. Een geestelyke zinnebeeldige Ordonnantie ; met 

de pén en roet geteekend, door rmtura Salembeni. 

66. Twee Apostelen, zittende in een gevangenis, 
door een Engel met de martelkroon vereerd; 
met de pen, O. I. Inkt, cn met wit gehoogd, 
door Gio/eppo Ribera. 

67. Een Geestelyke, aan armen klederen gevende; 
met rood kryt, door Sachï. 

68. Een Martelaar, die gckruifigd word; met de pen 
en O. I. Inkt, doof i>. Schidoni. 

69. Het afbeeldzel van den Heiland; met rood en 
zwart kryt geteekend, door Panino. 

70. vier Studiehoofden, op één blad; met zwart en 
rood kryt; door jofepino^ naar Rapha'éL 

KUNSTBOEK N N. 

Jn rood Jiicht met Goud. 

Jnhoiidende verfcheidens fraaije Teekenlngen door 

JACOB DE WIT. 

N. N N 
I. Een Tytel, zinfpelende op de Schilder- en Tee- 

kenkunst; met l’apvervcn, door Puut^ naar 
^acob ds Wit. 

g, ’t Genuijerd hoofd van de heilige maagd Maria; 
zwart kryt, door Jacoh de PPit. - 

3. De Boodfehap aan dezelve; met de pen cn 
roet, door denzppsn. 

N. 4 
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K. N N 
4. Dc verheerlyking van Maria; met 0.1, Inkt eu 

wit gehoogd, door denzelysn. 

5. Dc dooping van Christus door Joannes in de 
Jordaan; met dc pen en roet, door tknzehen. 

6 ’t Hoofd van Joannes den doopet; met zwart 
kryt en win gehoogd, fraai gcccekcnd op blaauw 
papier, door ikn^^ilxcn. 

7. Een heilig'e Familie; heerlyk gctcekend, met de 
pen en U. 1. Inkt, door cUnzehcn. 

8. Ecnige vcstaalfcheMaagden, bezig aan een altaar 
om een offer te bereiden; met de pen, roet en 
wit gehoogd, door denz&iven. 

9. Een Model van vyf Mozaifche priesterlyke Hoof¬ 
den ; op graauw papier, met O. I. Inkt en zwart 
kryt, heerlyk uitgevoerd. 

jo. Een dito, zyndc de gerechtigheid, wysheid en 
voorzigtighéid; op dito, met O. 1. Inkt en wit 
gehoogd. 

11. Een dito, dito, dito, met roet en wit gehoogd. 

12. Een Basreliëf, zinfpelende op de vryheid, land¬ 
bouw en koophandel, met zyn twee Comportc- 
menten; met roet en wit gehoogd. 

13. Tien fluks Basrelieven, voorftellende Euangelis- 
ten, apostelen en kerkvaders; met roet en wit 
gehoogd; geplaa.tst in de Franfche Roomlche 
Kerk dcezer itedc. 

14. Een Basreliëf van vj'f kinderen, den winter ver¬ 
beeldende ; met de pen, roet en wit gehoogd. 

15. Een dito, den zomer voorftellende; met dito en 
dtto. 

N.16 
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ïó. Een Basreliëf van vier kinderen, op de zeevaar^ 

en landbouw toepasfelyk; als vooren. 

17. Een dito, zynde een rykeOrdonnantie, toepasfe-^ 
lyk op den' koophandel; met dito en dito. 

ï8. Een dito van drie kinderen , toepasfelyk op 
Africa; met dito en dito. 

19. Een dito van vier kinderen, toepasfelyk op den 
wynöogst; met dito en dito. 

20. Een dito van twee kinderen, zinfpelende op de 
wysbegeerte; met dito en dito. 

21. Een dito van twee kinderen, zinfpelende op de 
vergangkelykheid der ondermaanfche dingen; met 
dito en dito, zynde een fraaije Ordonnantie. 

22. Een dito van drie kinderen, zinfpelende op ’t 
jagtvermaak; met dito en dito. 

23. Een dito van vier kinderen ^ toepasfelyk op de 
Schilder- en Teekenkunst; met de pen en O. 
I. Inkt, 

24. Een dito, de vyf zinnen, door kinderen verbeeld; 
met rood kryt, fraai geteekend. 

Een dito van 6 kinderen, toepasfelyk op de 
wynöogst; met de pen en roet. 

26. Een dito van drie kinderen, toepasfelyk op de^ 
landbouw; op graauw papier, met de'pen, roet; 
en wit gehoogd. 

p.7. Een dito van vier kinderen, zinfpelende op dc 
burgemeesterlyke waardigheid, handhaving van 
’t recht &c. ■/ op blaauw papier, met de pen, 
p. 1. Inkt en wit gehoogd. 

N.ag 
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28. Een Basreliëf van vier kinderen j zinfpclende 

op den Wynhandel', als voor en. 

29. Drie ftuks dito, de vier faizoenen en de 5 zin¬ 
nen; op graauw papier, met dito en dito. 

30. Een dito van 4 kinderen, zinfpelende op den koop¬ 
handel; met de pen en roet. 

31. Twee ditOi, zinfpelende op de vryheid en op de 
vruchtbaarheid, met dito en dito en wit gehoogd. 

32. Twee ftuks dito, met kinderlyke fpelen; met dito 
en dito. 

53. Twee dito ditOj verfchillende Ordonnantiën,met 
dito. 

34. Drie dito dito, toepasfelyk op de vryheid, mu- 
zyk &c. ; op graauw papier; met O. 1. Inkt en 
wit gehoogd. 

35. Jacobs droom ; niet de pën, roet en wit ge¬ 
hoogd, in een fraaijen ftyl geteekend. 

36. Vier ftuks geestelyke Ordonnantiën, met de pen 
en roet. 

37. Twee ftuks verfchillende Ordonnantiën, met de 
pen en O, I, Inkt. 

g8. Twee ftuks, de Hoop en de Koophandel; met 
de pen, O. I. Inkt en wit gehoogd. 

♦ 39. Twee ftuks, de Amfterdamfche Maagd, met 
üvapen en Scheepskroon; met de pen, roet 
en wit gehoogd 

i N.40 
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40. Twee ftuks, de Poëzy en Schilderkunst, met de 

pen, roet, O. I. Inkt en wit gehoogd. 

41 Vier Hoofden, Apollo, Diana, CeresenBacchus 
met roet en wit gehoogd. 

42. Een Plafon, met verfcheide Beelden, met de peil 
en roet; 

43. Een dito met'dito; met de pen en O. I. InkE 

44. Een dito, als voorem 

45. Een dito dito. 

4Ó. Een dito met dito, met de pen en roet. 

47. Een dito, als voorcn. 

48. Een dito, met rood aard. 

49. Twee fmks Basrelieven , verfchillende Ordoiv 
nanticn; met de pen, roet en wit gehoogd. 

50. Een dito, zinfpclende op de wysheid, landbouw 
en fterkte; met dito en dito. 

51. Een dito van vier kinderen, zynde de vier fan 
zoenen, met dito en dito 

$2. Een dito van vier kinderen, zinfpelende op de 
wynöogstj met dito en dito. 

53. Een Plafon met 4 Serafyntjes; met rood aard. 

54. Een Serafynshocfdje, met zwart en rood krytc 

55. Eenige Satershoofden ^ met zwart kryt. 

N.5Ö 
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56. Een Bachnaal van verfcheidene Beelden; met de 

pen en O. L Inkt. 

57. De Kindermoord te Bethlehcm; met dc pen« 
O. L Inkt en wit gehoogd. 

58. Vier kinder Iloofdjes; met roodLardc gewasfehen, 

59. Drie fiuks modellen van Beelden uit ’t Schildery 
in de Raadkamer op ’t Raadhuis deezer Itede'-, 
met roet, zwart krj’t en O. 1. Inkt, door ds 
irit en Pronk. 

60. Twaalf Ruks Basrelicven en Comportementen; 
met de pen, penceel eii O. I. Inkt. 

61. Negen Ruk Teekeningen tot het kunRig fchil- 
derwerk in de Raadkamer van ’t Raadhuis dee¬ 
zer Rede; met dc pen, O, I. Inkt en roet ge- 
wasfciien. 

62. Vier Ruks Basrelicven met zinnebeeldige Or¬ 
donnantiën; met de pen, O. I. Inkt en wit 
gehoogd. 

63. Drie Ruks verfchillciide Ordonnantiën. 

Ö4. Vier Ruks Studiën van Weeskinderen; met zware 
kryt en wit gehoogd, op blaauw papier. 

KUNST- 
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Jn hriiln Maroquin. 

inïtoudends Teekin'.ngen Tan oude Hollandfchè 
Meesters Qc. 

N- Ö Ö 
, I. Een boeren Kermis, vol j^ewoej; met de pen en 

Ü. 1. Inkt gewasfchen, door Carel Tan Mander-. 

s. ’t Model van een gefchilderd Kerkglas te Gouda; 
met dito en dito, door Wouter Crabet. 

Een dito dito, zynde een geestelyke Ordonnan¬ 
tie; met de pen en roet^ door Lamhert Tan 

Noort de Oude. 

— 4. Een dito dito dito, met de pen, Ö. I. Inkt en 
roet fraai gececkend, door Dirk Verfterre. 

5. Een dito dito zinnebeeldige Ordonnantie; met 
O. I. Inkt gewasfchen, door Dirk Crabet. 

6. Maria met ’t Kindeke; met de pen en 0. t 
Inkt. door yoost Muur er. 

7. Een geestelyke Ordonnantie, met de doek van 
Veronica; met de pen en roet gewasfchen j 
door Johannes StradanuSi 

S. Maria en ’t Kindeke, aangebeden wordende door 
bisfchoppen en monniken, in twee Comporte- 
menten; met de pen en O. I. Inkt, door Hans 
EoL 

9. De aanbidding van de Wyzen uit ’t Oosten te 
Bethlehem; iviet de pen en roet, door Crispyn 
Tan dsn Erocne. 

N.io 
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10. Maria, Jofcph en ’t Kindckc j met 0. I. Inkt 

gewasiciicn, door Anthun;^ Blokland. 

ir. De werken der Barmhartigheid;- met de pen cri 
O. L Inkt j door Martin do Au:. 

12. Een Ordonnaritic van verfcheidcnc heelden, roof- 
Hellende een rechtsgeding; met ne pen en O. L 
Inkt, door yan Speckkart. 

j!3. De Kaas- cn Foterimo'kt te Dclfr,- nicf vcrfc'héi- 
dene Beelden; met de pen, O. 1. Inkt cn roet,- 
door P. Aarizen, bygenaamd lange Pier. 

14. Een zinrykc Ordonnantie; met de pen en O. I.- 
Inkt, door Iran: Crahet. 

15. De Standvastigheid van Miicius Scsevola; niet de 
pen en roet,"door H. van der Maast. 

16. Een Gevangene voor zyh rechter; met de pen 
en O. 1. Inkt, door J'an Schoorl. 

17. ’t Plegtig ter aarde beftellen van ceh Doóde; ^5, 
met O. I. Inkt gewaslchen, door z-irart Jan ' 
van ter Gouds. 

ï8. De zegenpraal der Dood; met de pen en O. É 
Inkt, door P. Ulrick ' 'pidJi 

19. Een Heidensch Rot ;■ met dito, door Pieter Breti- 
gel. 

20. ’t Slagten én fcbceren van eenige' Lammeren; 
met O. I. Inkt gewaslchen, door'~Pieter Pisters; 

21. Een boeren Buitenhuis, waarvoor eenige’hahdel- 
dryvende perfonen; met de pen cn O. 1. Inkt; 
door D, Vinkshoom. 

e 
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122. ’c Ziek- en Sterfbed van eenige perfnonen; met 

de pen cn O. ï. Inkt, door Lucas Fransch. 

23. Een Ordonnantie met eenige treurende vrouwen; 
met de pen en roet, door Jan de iMabuge. 

24. Een optogt van eenige Krygslieden die een ge¬ 
vangene geleiden; met de pen en Ü. I. Inkt, 
door Lucas ran Leyden. 

25. Een Ordonnantie van eenige beelden; met O. L 
Inkt gewasfclicn, door Aartje van Leyden. 

2Ó. Het aanranden eener Caravanc; met de pen en 
roet, door George Pens. 

27. Een Plegtigheid, tot de koningklyke waardig¬ 
heid behoorendc; met de pen en O. L Inkt, door 
Lucas Cranach. 

28. Een koninglyk Bedryf; met de pen en roet, 
door Darïd Joris. 

29. Een Ordonnantie van drie vrouwenbeelden, in 
verfchillende houdingen zig bewegende; met 
roet en wit gehoogd, door Flans Balding.^ ge¬ 
naamd Green. 

30. Een zittende Vrouw, met een diadeem op ’t 
hoofd, hebbende in haar rechterhand een üeu- 
tel; met de pen cn roet, door Frans Flor is. 

gr. Twee ftuks Studiebeelden, door B. Sprangen. 

32. Vier ftuks Studiebladen; met de pen en O. ï. 
Inkt, fraai getcekend, uoor J. ae Glieyn enM. 
e-'an tleemskerk^ 

- 22. Een ryke Ordonnantie van verfcheidene beelden; 
met de pen, O. f. Inkt en wit gehoogd, door 
J. Cornelisz. ran üostzaan. 
' Lb34 
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34. Dc boodfchap aan Maria; met 0. ï. ïnkt g:e- 

wasfchen en v.'it gehoogd, door Bernard Orly. 

35. De verheerlyking van Maria, zynde een ryke 
Ordonnantie; fraai geteekcnd met de pen en 
roet, door Jllbert Durer. 

SÓ. De mishandelingen Christus aangedaan; met de 
pen, O. 1. Inkt en wit gehoogd, door Jan 
Fouribus. 

37. Vyf geestelyke Ordonnantiën in Comportement; 
met de pen en O. 1. Inkt, door A. AltorJ . 

38. Twee ftuks heilige Perfoonen, met de pen, roet 
en wit gehoogd, door Aibald Behan en J. 
Berkmey^TT 

39. Twee ftuks mans Pourtraiten; met de pen, door 
D. J. en C. Cornelisz. 

40. Een mans Pourtrait; uitvoerig geteekend met de 
pen, door H. Holbein. 

41. Drie Studiehoofden; met de penen O. L Inkt, 
door J. Calmbach.. 

42. Een mans Pourtrait, met zwart en róód kryt, 
door F. Fouribus. 

43. Twee ftuks Pourtraiten van den Bisfchop van 
Munster; met O. I. Inkt, door F. Floificin. 

44. Dertig ftuks, het leven van den Heiligen Fran- 
^iscus; met de pen en roet, door F. de Joode. 

45. Een ftaande Monnik; met de pen en wit gehoogd, 
zynde zeer zeldzaam, door DefideriusErasmus. 

O 2 N.4é 
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4Ó. Een weenen icVrcuw; met de pen en roet, door 

C ■r//e/h' Engeibi^rts. 

47. Een ftnlid Vrouwenbeeld, met couleuren gewas- 
Ichen, door Jiui xan Eyk. 

48. Een ftaand mans en Vrouwenbeeld, met dito, 
door Ilubcrt vc.n Eyk. 

49. Twee fruks onderreheidene Ordonnantiën-, door 
Jü'ael xan A.tcn:z. 

50. Drie Ruks Eandfehappen, met Gebouwen &c., 
door M. xiuj Jkemskerk en H. xan Clsef. 

5r. Twee Ruks Tytels- door Jk Goerée. 

§'2. Twee Ruks Ordonnantiën, met de pen en O. L 
inkt, door C:/rE xan Marukr. 

KUNSTBOEK PR 

Jn SchïUpadden Band 3 verguld op plat. 

Jnlniulen Ie ongecouleiirde Teehningen , lejlaandi 

in capitaah Ordonnantiën, alle door heroemdo 

Nedcrlandjche Eleesters, 

N. P P 
I. Een capitaale ryke Ordonnantie, vol gewoel, 

verbeeldende het laatRe Oordeel, de onderlchei- 
dene hartstogten zyn treffend verbeeld; fraai 
tn krachtig met roet geteekend, naar het be¬ 
roemde Sciiildery van B. Rilbbcns 3 te Diis- 
feldorp, door de Bisfehop. 

N. 2 
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2. Dit voorwerp verheeld in een prachtig p»a]eis 

■ den Paus, zittende by een gedekte tafel, dc 
St. Jacobs broeders vergastende; heerlyk geor¬ 
donneerd en zeer uitvoerig met de pen eiEdito 
gcteekbnd, naar het Schildcry van P. Feru- 
mj'e, door denzeh'en. 

3- 

4- 

Een Heilige in een hospitaal, waarin Arerfchei- 
dene kranken en kreupelen , die door mirakelen 
geneezen worden; de caracters zyn natuurlyk, 
c 1 alles uitneemend fraai en krachtig met dito 
gctcckend, naar het t5Childery van Tintoret ^ a 
door Lknzehcn. Xz'o vau -. Wi- - C>U\>Ur 

In een Landfehap by prachtige paleizen, ver¬ 
toont zig de hoofdman verzeld van zyn ge¬ 
volg , nedergeknield , den Heiland om hulp 
Imeekcnde; krachtig met dito behandeld, naar 
P. Ferüiicjc^ door Pnzihyn. 

5- Een gcestclyke Ordonnantie, zinfpelendc cp de 
kroeming van Maria, verzeld van een glorie van 
engelen; fraai met de pen en dito, naar JenzeF 
nu y dool' denzelnn. 

6. Do hedriegeryen der Priesters in den tempel van 
Pel, doof den propheet Daniël ontdekt, zyndc 
een rykc ordonnantie ; l'ruai met dito getee- 
kend , naar A. van Leyclen ^ door denzeh':ti. 

7. Christus, dood leggende in den fchoot van Ma¬ 
ria, wuarhy eenige engelen; fraai met dito ge- 
teckend, naar Carrats ^ door denzehen, 

8. De tyd , kortende dc Adcuzclcn van Cunido; 
zeer uitA'oerig met dito geteckend, naar A. veui 
Dyk, door denz&Ive;}. 

9. Een Herder en Herderin, zittende in een !and- 
ichap by een fontein; zeer uitvoerig met dito 
geteekend naar 'IPiuvo, door detizzlysu. 
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jo. Een Ordonnantie van verfcheidene reizende lieden 

in een landlchap-, uitvoerig met dito, naar A, 
pan Leyden s door J. de Bisfchop. <i 

ji. Een oude Vrouw, voor een vengfter, een po^ 
met water uitgietende, bekend onder den naam 
van ’t Gare Besjej. uitvoerig met dito, naar 
A. pan Mieris 3 door denzehen. 

J2^.'Een capitaal mans Pourtrait, ten halve lyve, in 
aloude kleeding; krachtig en tevens uitvoerig 
met dito behandeld, naar H. Uolheln, door 
(ienzelpen. 

ig,. Een bevallige Dame, zittende ter zyde van een 
tafel, met een kleed bedekt; uitvoerig met dito 
geteckcnd, naar G. ter Burjr ^ door denzelven > 
benevens het Prentje. 

14. Het afbeeldzel van den beroemden Burgemeester 
A. pan der JFerf ^ van Leyden, als in Bultc ; 
uitvoerig met dito geteekeiid, door denzelpen. 

15. Drie Zanggodinnen muficeerendc, in een boorn^ 
iwk landfehap, naar bet Schiklery E, ïe Sueur ^ 
al Ier uitvoerigst met rood kryt geteckcnd , door 
B, Picart. 

16. Drie dito verfchillende van Ordonnantie, zitten¬ 
de onder geboomte; niet minder fraai en. uit¬ 
voerig als de voorigc , .zynde de wedergad, naar 
en door' denzelpen. 

17, De- heilige Familie, in een aangenaam-landfehap 
zeer uitvoerig met dito geteekend, ^oovPmt. 

;sS. In een gemeubileerde Kamer, zit een bevallige 
Jonge .Dame en Heer, by een tafel muficecren- 
de, verder een ander als met aandacht luisce- 
?cnde; uitvoerig, met O. I. Inkt geteekend , 
issar Q. Up Mnrfy door A. licnBuk. 

K..19 
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J9. Christus gekruist, waarby Maria, Joannes en 

P»Iaria Ma.gdclcr.a; aller uitvoerigst juet roet 
geteekend, naar G. de Lairesjè, iknzehtn. 

20. Dezelfde Ordonnantie ^ nog ééns , met cenige 
verandering; uitvoerig met O. I. Inkt geteekend, 

21. Een fabel Ordonnantie, van vcrfchcidcne beel¬ 
den; fraai met dito geteekend, naar J". Jor¬ 
daans, door A. Rentink. 

22. Een ftil water, met dryvende fchepen en vis- 
fchers aan ftrand; uitvoerig met dito geteekend, 
naar fV. yan den Velde 3 door denzelyen. 

23. liet afbeeldzel van Joan Six van Scandelicr , 
ftaande in aloude deftige klecding, in zyn ftu- 
deervertrek; krachtig "en uitvoeng met O. I. 
Inkt geteekend, naar M. J'. M'iereyeld, door 
J. Stulker. 

24. Een r.'ttende Groenvrouw, voor dezelve, leggen 
op een toonbank verfcheidene koopwaaren in 
alles als de voorige behandeld, natr Bree- 
keknkamp 3 door denzeVen. 

25. Op een grazigen hetrvel zit een Veehoeder, ver- 
zeld van grazend en rustend vee; uifoerig met 
dito, naar A'. dn Jardindoor denzslyen. 

26. Anathoinifchc Lesgeeving, door Profe^for Tulp, 
waarby verfcheidene t(.;ehoordcrs; krachtig met 
zwart"kryt en O. I. Inkt, naar ’t Sciüldery van 
Kemhrani3 door J. Dilhci^ is thans berusten¬ 
de op de Anaihomie kamer, te AmfLcrdam. 

27. Twee fruks ftille Waters, met zeilende en dry¬ 
vende fchepen, en fchuiten met visfehers; Z("er 
uitvoerig met zwart kryt, op chinees papier, 
naar J^ yan Goyen, door A. Delfos. 

O 4 K.2'i 
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2,8. In een heuvclachtig landfchapj vertoont zig een 

Sthar.pcnhoeder met vee; alles verbeeld zig als 
in een lierken Itormwind; uitvoerig met T'cet 
geteckend, naar Glauber, door C. Bnys. 

29. Eenige rustende Landlieden, ter zyde hy een 
vervvulft Itaan twee Paarden, benevens tweehonr 
den; Iraai met zwart kryt getéekend, naar A. 
lierch<:m^ do(jr J. de Moucheron. 

30. In een Landfchan by de ruïne v<an een poort, 
ziet men rustende 'én illaande Hecren en een 
lieer te paard, verbeeldende een tcrugkt'Jmst 
van de jagt; in alles als de voorige 'bèhandel:!, 
met dito, naar en dü(;r denzelven. 

31. In een gemeubileerde Eamcr, zitten en ftaan 
vier Regenttr een ratel, met een kleed be¬ 
dekt , een derzelven geeft een Huk geld a:in 
twee armen weezen; uitvoerig en krachtig met 
U. 1. Inkt geteekend, door 'J. piihcf. 

32. ïn een dito veitooncn zig vier Regenten, by een 
tafel, Ichynende een arm jongetje dat dooreen 
vrouw gebragt werd, in het boek te fchryven; 
als de voorige, door denzchen. 

33. Anathomifchc Lesgeeving, door Profesfor Tulp, 
vmarby verfcheidene toehoorders; krachtig en 
mecsterlyk met O. I. inkt, naar Remhram, 
doo! H. Pothorev , berustende het Schildery , 
op de Chirurgyns Gildenkamer, te Amfterdam. 

34. De zingende met de Star, voor de woning van 
een Dame, v. elke met verfcheidene kinderen (;}> 
de ftoep Haat, die het belchouWcn ; krachtig 
roet dito cn met wit gehoogd , op geroer 
papier, naar C. 'iroosT \ door julFrouw Ash/ei 
'/ ;vö:/ i ; ( 
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N. , P P 
fp Twee ftuks, een Itil en een woelend Water, 

ryk. gellodecrd mee zeilende fchepen en fchui-' 
t'cn, en visfehers ; eenige zeer uiivoerjg met 
C). I. Inkt gctcekcnd, naar ^V. van den Pooide^ 
door C. Pronk. 

36. Een Hasrelief van drie kindertjes, met druiven en- 
vruchten; mccsterlyk met Ó. I. Inkt, naar J. 
di tVït ^ door C. Pronk. 

37. Een dito, met zintpelendc kindertjes; met ditq 
naar eu door denzeiven. 

38. Een dito, met jonge Bacchanten, met een Bok 
Ipelende; met aito getcekend, naar en door 
denzilven. 

39. Een dito Plint, met verfcheidene fpelende kinr 
dertjes; kunstig met dito geteekend, naar en 
door denzelven 3 in twee bladen. 

40. Een dito met dito, anders van ordonnantie ; in 
alles niet minder fraai dan de voorigc getcc- 
kend, naar en door denzelven. 

41. Drie ftuks Studiebeelden, op twee bladen, uit 
het ftuk van de Pv,aadkamer der Stad Amllerdam; 
fraai van teekening en uitvoerig met dito be- 
kaïidcid, als of het met wit gehoogd ware, naar 
en door denzeiven. 

42. Twee dito dito, uit gemelde ftuk; in alles als 
de voorige behandeld, naar en door denzelvtn. 

43. Twee dito djto; in, alles als de voorige getee¬ 
kend, met dito, naar en door denzeiven. 

44. 1’wee dito dito, in alles als de voorgaande; met 
dito geteekend , naar en door denzeiven. 

45. Twee dito dito; in alles als de voorige gctcc- 
kend, naar en door denzelvm. 

O 5 
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46. T'pree fluks StiTdiebceldeii', iii slles als de voo- 

rige geccekend, naar en door denzelven. 

47. In een gemeubileerde Kamer, fcbynt een vrouw 
her bed op te maken •, by de deur ftant een jong 
kind; door de openftaande deur, Aet men in 
een ander vertrek naar een tuing'ezigc; zeer 
uitvoerig met O. I. Inkt geteekend, naar P. ds 
Jiooghe 3 door C. van Noorden. 

/dh- 48. In een boeren Vertrek, zit een Vrouy/voor'een 
bedftede, met een roemer v/yn inde hand; ne¬ 
vens deeze zit een vrolykc Inaak; verder een op 
de guitar fpelende; ter zyde een ander, hou¬ 
dende een mandje met een koek en ander lek- 
kerny inde hand, als dezelve aanbiedende, en 
verzéld van eene bedaagde vrouw; meesterlyk en 
geestig met roet geteckend, naar Steen, door 
C. Diijdrt.^ 

49. Een binnengczigt van een Straat, in een Stad, 
met verlcheidene oude Gebouwen, en diverichc 
beeldjes geftofteerd; fiks met de pen en roet 
geteekend, door Rademaker, naar N. van 
Oitade. 

50. Een capitaal flil Water, waarin een flil leggend 
oorlogfchip en veiTcheidene andere vaartuigen 
fraai met O. I. geteekend, door A, Storek, naar 
ÏN. van den / 'elde. 

01. Eenhiftorifche Ordonnantie, van 3 Beelden, waar¬ 
in een flervendc Vorstin; zeer uitvoerig met 
rood kryt geteekend, door L. F. du Bourg. 

02. Christus fpyzigt cenige duizend menfehen, zyn- 
de een ordonnantie'van een memgte beelden^ 
met dito geteckend, mur de''Cortone, door de 
zelvcn; in 2 bladen.- 

N.5S 



T E E K E N I N G E N. <219 

N. PP 
53. Pc Boodfcbap van den Engel aan Maria*, uitvoe¬ 

rig met O. I. Inkt gcceekcnd, naar ^ 
door Juffrouw J. de Bruin. 

54* De bekende Ordonnantie van de honderd gul¬ 
dens Prent; zeer uitvoerig met dito geteekend, 
naar Rembrant.^ door yan Hoistyn. 

55, Twee ftuks, zynde de afbeeidzeis van een be¬ 
daagd Heer en van een dito Dame, zittende in 
Armftoelen, in aloude deftige kleeding; uitvoe¬ 
rig met ZAvait kryt en O. I. Inkt; naarid Hal.;., 
door H. Bothuyen. 

56- Een fterk woelend Water, met zeilende fchepen, 
naar HF. yan den Velde, door F. yan Liender. 

57* een Italiaansch Landfehap, met eenige gebou¬ 
wen, by een rivier, waarin een overvarende pont- 
fchuit met landlieden en vee; geftoffeerd met ver¬ 
der by werk; uitvoerig met 0.1. Inkt geteekend, 
naar ui. yan den Velde, door M. Cock. 

^8. Tv -es ftuks ryk geftoffeerde Landfehappen, ver¬ 
beeldende een zomer- en een wintergezigt; fraai en 
uitvoerig met bruine Inkt geteekend, door C. Buys. 

59. Een Boer ten halve Lyve, op het Gemak zit¬ 
tende; uitvoerig met'dito geteekend, naar 
yan Ostade^ door N. Verkoij:. 

60. Het afbeeldzel van den vermaarden Burgemeester 
yan der TVerf, te Leyden, alS in Borstbeeld; 

uitvoerig met dito geteekend, naar J. de Bis~ 
jehopy door Punt. 

61. Een Ordonnantie van een Meisje en een Jonge¬ 
ling voor een nis; bekend door de Prent, ge¬ 
naamd het Muizenrallctje; uitvoerig met rood 
kryt geteekend, naar G. Douw3 door Roo~ 
leeuw j benevens het Prentje. 

I 

N.Ó2 
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62. Een galant Heer, by een vrolyk landmeisje; tor 

zyde ftaat een Beedelaariber met twee kinoeren; 
uitvoerig met dito, naar A/a Jf^oimurman ^ door 

lil'l ■ 

êi. De heilige Famielie, in een landfehap; krachtig 
met zwart kryt geteekend, naar Kapha'nl. 

64. Een Romeinfehe Veldheer te paard; met de pen 
en O. 1. Inkt, door van l^Fesfem. 

63. Een Gezigt langs een dyk, aan een water, ge- 
fcotfeerd met een heer te paard en andere voet¬ 
gangers; alles verbeeld zig by een zwaaren 
ftormwind; meesterlyk met de pen en 0.1, Inkt 
geteekend, naar yan den Velde. 

66. Een bergachtig geftoffeerdLandfeha'p, fiksen mees¬ 
terlyk met de pen geteekend, door J". de Gheyn. 

Een geestige Ordonnantie x'an verfcheidene kin¬ 
deren, vertoonende een kinder kraam-kamer, 
in moderne kleding; fiks met de pen en O. 1. 
Inkt, op blaauw papier, door C. Troost. 

68. Voor een Huis Raat een Dame met een kind op 
de Stoep, waarby een jongen op de lier fpelen- 
de, geRciTeerd rnet verder bywerk; meesterlyk 
fiks, met dito behandeld, door denzehen. 

69. Een comicq Studiebeeldje, met een fles in de 
hand, fiks met de pen en bisfehop Inkt getee¬ 
kend, door JVslfing. 

70. Een Heer in een tuinvertrek, bezig met zyn 
laarfen aan te trekken ; meesterlyk met de pen 
en O. L Inkt, door J. Verkolje. 

71. Gezigt van de Wierdyk te Enekhuifen; geftof- 
feerd met fchepen en visfehers; uitvoerig met 
O, 1. Inkt, door C. Jjkxs, 

' N.72 
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72. Een dito Gezigt naar de Stad Enekhuifen, met 

verfchcidcnc zeilende en andere Ichepen; met 
dito geteekend , door Rood. 

73. In een Landfehap, voor een fmits winkel vcrtöo- 
nen zig heeren en andere lieden by paarden^ ge- 

ItotTecrd met verder bywerk; uitvoerig met de 
pen en O. I. Inkt, naar Hugtenburg ^ door H. 
EUvid; benevens het Prentje. 

74. Een Stadgezigt, by een water, waarin een fchip 
l'chynt tè verbranden; het vertoont zig by een 
avondlicht; natuurlyk en bevallig met O. I. Inkt, 
op blaatuv papier, 'door J. do Rayer. 

75. Twee Ituks binnemrezigten van Tempels, fiks met 
de pen en O. 1. Inkt, door G. Radcmaker. 

76. Een binnengezigt van een Dorp, met veel ftoffa- 
gién; met dito, door denzzben. 

77. Drie (tuks, een Landfehap, en twee andere Studién. 

KUNSTBOEK QQ. 

/uhoiidende fraai je ongecoukurde Teekeningeti ^ doof 

Nederlandfche Meesters. 

N. Q Q 
1, Deeze uitmuntende Ordonnantie is een fraai met 

zwart kryt uitgevoerde copy, naar de beroemde 
quakzalver uit de Gallery te Dusfeldorp, door 
G. T. Schiereke 3 naar Gerard Douw. 

2. Simion in den Tempel, met het kind Jefus op zya 
arm, omgeven van een menigte omftanders; uit¬ 
voerig met zwart kryt, doóor denzehen, naar 
M. yan der ff^erf. 
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3„ Een kranke Vrouw, op haar bed leggendej met 

dito, naar F. o>an Mieris. 

4. Een in zwym liggende Vrouw, waürby een an¬ 
dere; met dito, naar denzehen. 

5. Een Vrouw, bezig zynde met haar dienstmaagd 
afterekenen, by hetlamplicht; met dito, naar 
F. pan Slingelant. 

6. Een oud Man, voor zyn lesfenaar zittende; met 
dito, naar G. Douy>>'. 

7. Voor een Buitenhuis zit een vrouw plaatkoeken 
te bakken; een vrouw en jongeling Ichynen van 
haar te koopen, in ’tverfchiet twee heeren; uit¬ 
voerig met dito, door G. T. Schiereke^ naar 
G. jbouw. 

8. Een oude mans Hoofd; met dito, denzelyen. 
naar C. Visjeher. 

9. Een Speldewerkfter, by een bedftede zittende, 
een meisje op haar kniën legt voor een kakiloel 
met een kind te fpelen; met dito, door deiizei^ 
yen, naar F. o>an Slingelant. 

10. Een Manshoofd; met dito, door denzelnn^xï^^n 
C. Visfeher, 

11. Een dito als de voorgaande, door en naar den-~ 
zeheiJ, 

11. Een dito dito 

13. Een dito dito 

14. Christus, met de doornekroon en gebonde han¬ 
den; naar Qorregio 3 door denzelr. ih 

Kui 
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15. £cn flaapend Meisje op een Rustbed; met dito, 

naar A. Amorozi^ door denzelven. 

16. Een Boer en Boerin aan een Tafel zittende; met 
dito, naar C. Bega, door cknzelvsn. 

17. Een Pourtrait van een deftip; Heer; uitvoerig met 
dito, naar A. de Fois , door den'zelven. 

18. Een zittend Krygsman; met dito, denzelven^ 
naar F. Mierï:. 

19. Simcon in den Tempel; met dito, door denzehen^ 
naar Rembrant. 

20. Een Vrouw in een boeit zittende te leezen; met 
rood en zwart Itryt, door denzclven ^ naar B. 
de Bray. 

21. Een Tytcl met verfcheidene heelden; met rood 
aard, door Punt, naar B. Picart. 

11. Een Vcrryzenis; met dito, door denzelnen, naar 
de if'B. 

23. Een Dame met een bont jakj'e, zittende te tee¬ 
ltenen; rae.t uitü, door J. Ojtinkhard, naar G. 
Meizu. 

ij 24. Mr. J. dc Bisfehop; met O. I. Inkt, door Sul- 
ker, naai- G. Metzu. 

25. Een Ordonnantie met het Pourtrait van L. Bak- 
huyzen; met diio, door J". Stalker, 

2Ó. Roemer Vislcher , aan een tafel zittende; met 
dito, naar F. Hals, aoQx denzelren. 

57. Anna, deszelfs dochter; met dito, naar Ff. yatp 
Hek ^ door denzelren. 

N.2$ 
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28. Jfin Swammerdnm , met dito, naar Rembnint^ 

düor ilenzil’yen. 

29- Aldert van Evcrdingen; met dito, naar C. yan 
Ever dingen ^ door denzehcn. 

go. Adriaari van den Velde; met dito, door denzelvcn. 

31. J. van der Illft; niet dito, naar L; de fong, 
dcüJ- J. b>to!J:ër. 

32. Een dansfcnde Boer cn Pocrin, waarbv een Lier- 
draaijcr; met zwart kryt, door G. van der Mgn. 

33. Een Pidanege van verfcheidene cavalleristen, en 
een paard aan de longe; met O. L Inkt, düL>r 
J. E. C. Haag. 

34. Een Standbeeld te paard, door petro magno^ 
met dito geteekend,. naar 1'alconet ^ door den- 
teb'ch. 

35. Twee Rukt. fentimcntcele Arcadilche Landfchap- 
pen, met graftombe.?, beekjes en veiTcheide ftoi- 
fiigie ; ifaai met O. L Inkt behandeld , door 

Gesmr. 

36. Een dito, met eeii waterval, als vooren, door 
denzelven. 

37. Een Eandfchap, met verfcheidene ftaahd en leg¬ 
gend vee, benevens een Herder en Herderin4- 
mec O. 1. Inkt, naar A. van de Joelde. 

38. Een lagchend Manshoofd; met roodaard , door 
Punt. 

39. Een heidenfche Oflerhande; met dito, door 
di Roore. 

N.40 
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40. Twee ftuks, de onchoofding vün J. van Ohlen- 

barneveld, en ’C in de kist gaan van Hiigo cis 
Groot; met O. I. Inkt, door S. Fokke. 

41. Twee Ihiks bevallig geftoffeerde boomryke Ne- 
derlandlche Landfchapjes; uitvoerig met dc pen 
en O. I. Inkt, door Cats. 

42. Een Galgeveld, by een rivier, met verfcheidene 
vaartuigen*, met 'O. L Inkt, door H. Kobell. 

43. Een woelend Water, met verfcheidene fchepen; 
met dito, door dsnzehm. 

44. EenRomeinschLandfchap,met verfcheidene beel¬ 
den en beesten; met de pen en roet, door 
van den Velde ^ naar van den Velde. 

45. Twee ftuks met anticque Beelden; met de pen, 
door J, P. Langer. 

46. Een dito, met potlood, door denzelven» 

47. Tv/ee ftuks Chineefe Teckeningen. 

P KUNST- 
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KUNSTBOEK R R. 

Jn Mcvoqulnen Band. I. Deel. 

Jp.hotidende een caphaak Terzameïing o>an Gezigten^ 

zo binnen als buiten de 6tad .^hnjkrdam, zo van 

de alöude als vernieuwde publieke Gehouwen, 

van Raadhuizen , Kerken, tnet het merkwaar- 

digjïe in hetzelve voorkomende, en andere 

oude Gejiichten ntet kunne byzonderheden; 

alk zeer uitvoerig met fapvervsn getee- 

kend^door J. SAENREDAM , j. DE BEYER j 

R. VINIEELES, H. P. S6HOUTEN, en 

andere beroemde Kunstteekenaarsy 

benevens de twee zinryke Ty- 

tels y die alle volgens Kom¬ 

mer verkocht 'it'orden , van 

N°. i. tot 6i. 

KUNSTBOEK. 

Ju Maroquinen Band IL Deel. 

JFa *t in het vervolg van de voornaamjle publieke Ge¬ 

houwen en verjeheidene hyzondere fraaije Gezig-* 

ten binnen deeze Stad; alle met dezelfde uit¬ 

voerigheid in fapverven geteekendy door de 

voorgaande Meestersy van i.totN^- Si. 

achter deeze volgen zo Kr ouwen als Man¬ 

nen Kapzels van vroeger jaaren; 

zeer uitvoerig met O. I. Inkt ge- 

teekend 3 dogr marinkrern. 

KX/NST- 
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K U N S T B O E K. 

In Marjqninsn Band., III. Dse!. 

"raarin het verx'olg der Stadgez’gten , van aiöiide 

:n vernieuwde Stads Poorten, fraaije Gezlgten 

buiten de Stad en van binnen naar diverfche 

Gehouwen , als mede platte Gronden en 

eenige merkwaardige gebeurtenisjen ; 

»tls de voorgaande, uitvoerig 

door dezelfde Meesters behan¬ 

deld, van N l.tui N K 

K U N S T B O E K SS. 

In juchtleer en Band, met verguld op Plat. 

Inhmdende fraaije ongecouleurJe Teekeningen , alls 

door NederlandJ'che en andere Mee<,ters. 

N. S S 
1. Een dansfendc eri een riiSLcnde Veld-Nimf, waar 

by een zirtende veehoeder, op de fluic fpelende; 
verder eenige fchaapen; fraai met O, I. Inkt 
geteekend, door M. van der JFcrf 

2. Eeu Boeren-vreiigd, in een Dorpgezigt , met 
eenige woningen, vol gewoel van huislieden, 
zo mans, vrouwen en kinderen, die zig met 
fpelen en drinken vermaken; uitvoerig met dito, 
op pergament geteekend, door C. DuJ'art. 

Pi N. S 
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3. Christus, hangende aan het kruis, waar by Ma¬ 

ria en Joannes_; zynde een afteekening naar 
’t orgineele fchildery, door Erasmus pan Rot¬ 
terdam j in ’t klooster Emaus, by Gouda; zeer 
uitvoerig met zwart kryt, op pcrgament ge- 
teekend. 

4. Voor een Buitenhuis zit een vrouw aan de deur, 
verzeld van kinderen^ en twee andere llaande 
vrouwen j fraai met zwart kryt geteekend, door 

o G. Douw, 1Ó40. 

5. Een zittend oud man, in een peinzende gcftalte; 
krachtig met zwart kryt en O. I. Inkt, door 
Rembrant. 

6. Twee ftuks, een oud Mans- en een Kinderhoofd; 
mecsterlyk met zwart kryt geteekend, door 
C. de Fisfcher. 

7. Het afbceldzel van eene bevallige Dame, in galan¬ 
te klecding; met zwart en wit kryt geteekend, 
op blaauw papier, door F. pan der Myn. 

$. Een zittende Dame, in deftige kleeding , in een 
gemeubileerde kamer, met een hondje fpelende; 
uitvoerig met O. 1. Inkt geteekend, naar G. 
Mstzu j, door P. Louw. 

9. Twee fluks bevallige Landfchappen, gefloffeerd 
met veehoeders en vee; zonachcig en uitvoerig 
met dito geteekend, door Ring. 

30, Twee fluks aangenaame boomrykeLandfchappen, 
gefloffeerd met gaande, en rustende reizigers; 
uitvoerig met dito geteekend, ^acobus Buys. 

II. In een Landfehap met geboomte , by een boeren 
woning, wandelt een vrouw op den vcorgrond; 
verder een jongetje met een hond Ipelende; zon- 
kchtig en uitvoerig met dito, door JE.Hendriks. 

N.12 



t E E K Ë N I N G E N. 22§ 
K. S 
12. Gezift van het dorp Baambrug, zeer üitvocihg 

met ü; Inkt gtteekend, door ^1. Dull. 

13. Dito, naar het huis Adrichem, niet minder uit¬ 
voerig, met dito geteekendj door denzilyen. 

14. Twee ftuks, het jagthuis Teiringen, by Sasfeil- 
heim , en een ander adelyk Slot; beide uitvoe¬ 
rig met dito getcekend ^ door C. Pronk. 

35. Twee dito geftefteerde bocmfyke Landfehapjes^ 
met O. 1. inkt , naar D. Dakns, door J. ds 
Peyeri 

16. Ècn Noordsch Landfehap, aan een rivier, waar¬ 
in eenigc vaartuigen; krachtig met roet getee- 
kend , naar yan Ever dingen, door denzelvcn. 

V). Een bevallig Landgezigt, met verfcheidene Stoffa- 
gjcn; uitvoerig met O. I. Inkt, op pergamentj 
door DefrlcheSi 

18. Twee ftuks. èen ftil en een wcïiend water, ryk 
geftoffeerd met verfcheidene zeilende en andere 
Schepen; uitvoerig met dito, door J. Rood. 

19. Een natuurlyk LandgCzigt, langs een weg met wo¬ 
ningen en geboomte , mee verfcheidene StofFa- ® 
gien; zonachtig met O, I. Inkt behandeld, door 

ylugusnni. 

èó. Een Jongeling in zyn Studeervertrek, bezig naaf 
plysterbeeld te reekenen; meesteriyk met de pen 
en O. I. Inkt, door L. de Monï." 

21. Het pourtrait van B. Bekkef, uitvoerig op 
pèrgament geteekend, door Faher , en op een 
ornament gehecht, waar by drie fraaije Knipzels 
geplaatst ;"door Juffrouw Johanna Komen Blok.. 

P ? I. 
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N. S S 
£2. Het afbceldzel vnn den Rusfifchen Keizer Petst 

den Grooten ^ in een zinryken lyst; uitvoerig 
met de pen en O. I. Inkt, door Topas. 

£3. Het dito van Juffrouw Johanna Koerten Blok, 
in een ornament Lyst; met een zinbetcekenend 
voorwerp; met dito geteekend. 

24. vier ftuks fraaije Toonceltyteltjes,uit de Moltere; 
zeer uitvoerig met ü. I. Inkt geteekend, door 
Juffiouw J-ohanna Bruyn. 

215. Twee fluks verfchillendc Gezigten, op de groote 
markt te Haarlem , ziende naar de kerk en ’t 
raadhuis met verfcheidene ftoffagiéii; zonachtig 
met O, I. Inkt, door ten Compe. 

Een Landgezigt, by een boeren herberg ziet men 
een heer te paard; die door den hospes een glas 
bier ontfangt; fiks met de pen en O. L Inkt, 
door C. La Fargue, 

27. Een jongman zittende te flaapen, op een ftoel *, 
met zwart kryt en O. L Inkt, door G. pan den 
Eekhout. 

28. Een Bybel-Ordonnantie, daar Christus zegt: Laat 
de kinderkens tot my komen; meesterlyk fraai 
met rood en zwart kryt geteekend, door N. pan 
Blommen. 

29. Een fraai Iludie academie Beeld; uitvoerig mee 
zwart en wit kryt geteekend, door^. Terjleeg^ 

go. Een dito dito« in alles behandeld als de voor¬ 
gaande, met dito, door denzehetu 

gi. Het afbeeldzel van J^erem'ias de Decker; met rood 
kryt en O. I. Inkt , naar Remhrant ^ door 
Flgersma; benevens dc overdruk. 

N.S2 
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N. S S 
§2. Maria met het Kindeke^ in een krans van rno- 

zen; fiks met de pen, naar ^4. Blo'^Dmart, düur 
Munmkhuizen. 

33. Een ftaand Studiebeeld, in Oosterfchc klceding; 
fiks met de pen, door Dktrkh. 

34. EenGezigt naar een groote fteenc Brug, over een 
rivier, gcllcffeerd'met iChepen en Schuiten; mees-* 
teiiyk met de pen en O. i Inkt, doory. 

35. Een fraai INIanshoofd, krachtig met rood kryt 
geteckend, dooor JValrapen ^ op gedachtig 
papier, met wit gehoogd, 

35. Twee fluks, een Mans-en eenVrouwenhoofd; in 
alles als de voorige behandeld, door G, fVigmana. 

37. Het afhceldzcl van een prachtige Kunstzaal; 
met de pen en roet, door A. ILaJemaker. 

38. Drie ftuks Studiehoofden, in moderne klecding; 
met rood kryt, door G. ds Laireife. 

39. Twee dito Vrouwenhoofden, met dito door den- 
zelyeii. 

40. Het pourtrait van A, Tempesta; met de pen, 
door J. de Gkeyn. 

41. Een Studie van eenig boeren huisraad; met de 
pen en zwart kryt, als door Ostade. 

42. Vier fluks zinnebeeldige ornamenten, met de 
Pourtraiten van vier Burgemeesters; fiks met de 
pen en O. I. Inkt, door J. Jf^andelaar. 

43. Twee dito Studieblaadies, een met de pen, en 
een dito op blaauw papier, door C. Troost. 

44. Twee dito op één blad; met roet, doorj". deBisfcJwp. 

P 4 KUiNS'G 
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Inhoudends Schztfen en andere oude Teekenïngen. 

N. TT 
1. Een Tytel, met O. I. Inkt, door D. Meyer. 

2. De befpotting van Christus; meesterlyk met de 
pen, O. I. Inkt en roet, door pan Dyk. 

Twee ftuks Manshoofden; één met de pen en 
de andere met zwart kryt ^ door P. Somman 

en D. Hers. 

4. Een gekruiste Christus; met de pen, door L. 
Braamer. 

5. Een met twee Hoofden; met roodaard, door J, 
Jordaans. 

6. Twee--.ftuks hiftoriefche Ordonnantiën ; met de 
pen, door van Landerjeel. 

7. Een met Bedelaars; met de pen en O. Inkt ; 
door C. de Jf'asl. 

- S. Twe-e ftuks met diverfe Hoofden; met roodaard, 
door Torrenthis en H. ter Brugge. 

p. Een Hemelfche Ordonnantie; met wit gehoogd, 
op blaauw papier, door j. van Schoot en. 

20- Een Manshoofd, met de pen, door D. BaiWj. 

li. Een hemelvaart ran Maria; met de pen en 0.1. 
Inkt, door C. de Krayer. 

I£. Een Manshoofd; met zwart kryt, door J, 
Deljius. ■ ^ - 

N.13 
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13. Een Vrouw en drie Kinderen; met de pen en 

O. 1. Inkt, door D. yinkeboom. 

14. Een geestelyke Ordonnantie , van verfcheidenc 
beelden; fraai met de pen en bruine Inkt ge- 
teckcnd, door P, P. Rubhens. 

15. Een Ordonnantie tot een plafond; met dito, 
door P. de Jode. 

16. Een Binnevertrek , met verfcheidenc beelden, 
met olyverf, door £. van den yelde. 

17. Een wandelende Heer en Dame; met de pen, 
door ui. Elsheimcr. 

18. Een met dansfende Beelden; met olyverf, door 
F. Badens. 

19. Een Man; met de pen, door Matham. 

2,0. De geboorte van Christus; met de pen en brui¬ 
ne Inkt, door H. van Balen. 

21. Een Glorie; met dito, door E. Sadelaar. 

aa. Écn der oude Graaven; met dopen, door J". ÏFierix. 

<23. l\vee ftuks Manshoofden; met rood en zwart 
kryt, door H. Spiegel en M. van Mleraveld. 

24. Een geestelyke Ordonnantie; met de pen en 
O. I. Inkt, door Otto Fenhts. 

25. Een dito, met dito, door J. Rottenhamer. 

26. Twee ftuks dito, door ui. Bloemaart en C. van 
Haarlem. 

27. Een dito, met de pen, door J. Koning. 

5 N.28 
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N. T T 
28. St. Maarten, te paard, met verfcheidenc omltan- 

ders; met zwart en witkryt, door^. BreugeL 

2.9. Drie ftuks Studiën; met de pen, door den flom- 
men van Kampen en J. fKillaars. 

30. Een Fruitwinkel voor een buitenhuis, met ver- 
fcheidene beelden; met de pen O. 1. Inkt, door 
L. de JKaal. 

31. Een boeren Arrcflecde, met beelden op het 3^s; 
met O. L Inkt, door J. van Goyen. 

32. Een Vrouw en Kind; met zwart kryt, door 
S. ds Bray. 

33. Een Vischboer; met de pen, door J. PerfiUi. 

34. Een Stadspoort; met O. I.Inkt, J. Asfelyn. 

35. Het Raadhuis binnen den Bosch; met de pen, 
door F. Saenredam. 

3Ó. Een Winter, vol gewoel; met de pen en O. I. 
Inkt, door S. Franks. 

37. Een Land- en Riviergezigt; met O. I. Inkt, 
door K. Kugman- 

38. Twee ftuks, een mand met Bloemen, en een 
Landlchap; met de pen, door Sneyders en G. 
Nieuwland. 

39. Drie ftuks diversch, door R. Xavsry en J. 
Breugel. 

40. Twee ftuks dito, door Mn der Vinm en JA 
Temer s. 

KUNST^ 
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KUNSTBOEK UÜ. 

Inhoudends geteekende Pourtr&iten , door DE oheyN, 

föüLTZlUS en WIEBJX. 

N. U U 
I. Cosinus de Medieis, en nog vier ftuks uit den 

Huize van Medieis; me: de pen geteekend, 
door de Gheyn. 

2. ’t Borstbeeld van Seneca en nog een ander; door 
detizelPCH. 

M ■ 'è t> <5' 

3. Twee mans Pourtraiten; door denzelven. 

4. Twee Studiebladen, ieder met drie Hoofden; door 
denzehen. 

5. Twee dito, ieder met twee Hoofden; door den- 
zelpen. 

6. Twee dito, met een en twee Hoofden; door 
cknzelpen. 

■7. Drie dito, twee met vier en dén met drie Hoof¬ 
den; door denzelPSH. 

S. Twee ftuks mans Pourtraiten ; met zwart kryt, 
door denzelpen. 

9. Twee ftuks Jongelingen; met dito, ^qoï denzel¬ 
pen. 

10. Willem de Ifte, op zyn doodbedde ; met de 
pen 3 door denzelpen. 

ri. Louize de CoJigny; met dito, door denzelpen. 

N.is 
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N. Ü U 
12. Carcl Verraandcr, op zyii doodbedden nevens zyii l*i,{ukbvv 

harp; door denzehen. 

13. Hugo Grodus, in zyn jeugd; op tablet, door 
denzehen. 

14. Philip van Marnix , Fleer van St. Aldcgondc; 
door denzelven, 

15. Een mans Pourtrait ; op tablet, door detizelpetii 

i5. Een dito dito, op dito; door denzehefti 

17. Een dito dito, op dito; door denzehen. 

18. ’t Pourtrait van Jacob de Gheyn den Ouden; 
door denzehen. 

19. Willem de Iftc, aan de andere zydc Philip 
Willem ; op tablet , met de pen geteekend , 
door H. Gultzins. 

10. Willem de Iftc , op zyn doodbedde _> Reyers: 
drie Vrouwenbeelden; door denzeJyen, 

21. IFendrik de TVde, Koning van Vrankryk ; op 
tablet; door denzelvcn. 

11. Robert Dudley, Graaf van Leicester, Rsyers :• 
Zinnebeeld op de Vergankelykheid; op dito, 
door denzehen. 

23. Captein de Jongh, van Flaaflem, op dito; doof 
denzelven. 

24. Twee ftuks. Pieter Tlugo de Bois, en een ander, ^ 
op dito; door denzelven. 

25. Twee ftuks , Chrlstiaan Rodenburg en Hendrik 
de Mikker, op dito; door denzehen. 

N.26 
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N. U U 
iö. Twee (tuks mans Pourtraiten; op tablet, door 

denzehen. 

37. Een dito dito; op dito, door dsmehen. 

28, N. van der Heyde; op dito, door denzshen. 

29. Twee ftuks, Nicolaas Blok en Agatha Scholiers; 
op dito, door dinzelven, 

50. Hendrik Goltzius en Maria Revers; op dito, 
door denz.ehen. 

31. Johannes Goltzius, Repers: een oud Hoofd en 
een Visch; op dito, door dinzehen. 

32. Sophia Goltzius; op dito, door denzelven. 

33. Styntje Poelcnburgh; op dito, door dznzehen. 

34. Margaretha Jansz, huisvrouw van Hendrik Golt¬ 
zius; op dito, door denzelven. 

35. Hendrik Goltzius, Revers: Hubrecht Goltzius; 
op dito, door denzelven, 

36. Agatha Scholiers; op dito, door denzslvm. 

37. Mevrouw BeerenfLein; op dito, door dsnzelven. 

38. Jacobus Matham; op dito, door denzelven. 

39. Dezelfde, oud 28 Jaar; met de pen, op papier, 
door denzelven. 

40. Een oud mans Pourtrait; met dito, door den- 
zslven. 

41. Een dito dito, met de pen, op tablet; door 
denzelven, 
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k. u n 
42.. Twec-ftuks Pourtraitcn van Ton;rclingeir, op dito- 

duüi' denzehen. 

43. Drie mans Pourtraiten, op één blad, Rever; : 
een dito Pourcrait; op dito, door de7izelï>zn. 

44. Twee mans Pourtraitcn, Revers: een Studie van 
twee beelden; op dito, door denzelven, 

45. Een Studie van een Hoofd met twee Planden j ^ 
op dito, door denzelven. 

46. Een mans Pourtrait; op dito, door denzelven. 

47. ’t Hoofd van een oud Man; met de pen, door 
denzelven. 

48. Twee ftuks, een Hondje en een leggenfl Schaap; 
op tablet, door denzelven. 

4p. Twee ftuks. Planten en Kruiden; op dito, door 
denzelven. 

50. Een vrouwen Pourtrait, iri, een ouderwetfche 
kleeding, met een kraag om den hals; uitvoerig 
geteekend met de pen, door Johan Wierix. 

gi. Een dito, als de voorige. 

52. Een mans Pourtrait; met de pen uitvoerig ge- 
teekend, door denzelven. 

53. Een dito, in een ovaalen Lyst. 

54. Een ditOj met dito; door denzelven. 

55. De fluweele Breugel; door hemzelven geteekend. 

56. Thomas de Keizer; door hemzelven, 

N.57 
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U U 
57. G. A. Brederocle; door Baillij. 

58. Jacob Cats; met fapverven, door van der 
yenna. 

59- Een Studiehoofdje. 
I 

K U N S T BOEK V V. 

hikotidende Studiën van de voornaamjïe Neder- 

landfche Meesters. 

H. V V 
T. Benige llaande en leggende Schaapen; meester- 

terlyk met zwart kryt geteekend, door N 
Berchem. 

2. Een dito dito^ door denzelven. 

3. Een dito dito, door denzelven. 

4. Een dito dito, door denzelven. 

5. Een dito dito, door denzelven. 

6. Een dito dito, door denzelven. 

7. Een dito dito, door denzelven, 

8. Een dito dito, door denzelven. 

9. Een dito dito, door denzelven, 

10. Een dito dito, door denzelven. 

31. Een dito dito, door dënzelver^ 

N.is 
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N. U V 
12. Een Hond; met dito en O- L Inkt; door ^fe»- 

ze/pen- 

2$. Een Vrouw op een paard, waarby een leggend 
fchaap; met roodaard, door denzehm. 

24. Vier Osienkopjes; met zwart kryt, door 
ven j en yan den Felde. 

15. Een leggende Koe en jonge Hond; met dito, 
door F. Potter. 

16. Een dito, by een hek; met dito, door denzeJyen, 

17. Een dito, met dito; door denzeixen. 

18. Een Zeug met zyn Jongen; met dito; door den¬ 
zeixen. 

19. Een Kaande Os, met dito; door denzeixen. 

20. Een dito dito, met dito; door denzslxen. 

21. Een ftaande Koe, met dito; door denzeixen. 

22. Een dito dito, met dito; door denzeixen. 

23. Een leggende Koe, met dito; door A. xan de» 
Felde. 

C4. Een ftaande Os, met dito; door denzeixen. 

25. Een grazende dito; m.et roodaard, (hoor denzeixen. 

26. Een ftaande Koe; met zwart kryt en O. I. Inkt, 
door denzeixen. 

27. Twee, grazende Schaapen; met O. I. Inkt, door 
it. du Jardln. 

]S\i8 
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N. , V V 
aS. Een ftaand en een leggend Paard; met roodiiard 

en O. 1. Inkt, door denzelyen. 

29. Een zig fchurkende Os; met zwart kryt, door 
dtnzelyen. 

50. Twee ftuks Osfenkoppen; met dito , door A. 
van den Velde- 

31. Een beladen Ezel en twee anderen, met zwart 
kryt en O. L Inkt, door J. Lingelbach. 

32. Een leggende Leeuw ; krachtig met de pen, 
door Rembrand van Rhyn. 

33. Een dito dito, door denzehen. 

34. Een dito dito, door denzehen. 

35. Een dito dito, door denzehen. 

36. Twee dito dito, door denzehen. 

37. Een leggende dito, door denzehen. 

38. Een dito dito, door denzehen. 

39. Een dito dito, door denzehen. 

40. Een dito dito, door denzehen. 

41. Een dito dito, door denzehen. 

42. Een dito dito, door denzehen. 

43, Drie ftuks, twee dito en een ftaand Paard; met 
dito, door denzehen. 

44. Twee ftuks met Kameelen; met dito, door den- 
^«hen. 

Q N.40 { 
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N. V V 
45. Twee ftuks ^ een Leeuw en een ander Dier^ 

door denzelven. 

46. Een flaandc Koe; met roodaard, door A. Pjn- 
akker, 

47. Twee ftuks, met Koeijen; met dito, door Pj 
o>an Bloemen. 

48. Twee ftuks zittende Pionden; door C. Zaftlevefu 

49. Drie ftuks dito, door denzelven, 

50. 'l'wce dito ditOj door denzelyen. 

51. Twee dito dito, door de/izelpen. 

52. Twee dito dito, door F. Stiyders. 

53. Drie leggende Varkens; met dito, door P. yan 
Bloemen. 

54. Een leggende Koe; met O.I. Inkt, door denzehen. 

55. Een dito Pink; met dito, door denzelren. 

5Ó. Een dito Os; met dito, door denzelven. 

57. Een Schaapenkop; met roodaard, door N. Bcrchenu 

58. Een Haanenkop; met dito, door M. deHondekoeter. 

59. Een gezadeld Paard, waarby een man; met zwart 
kryt, door JV, iSchellings. 

6c. Een Hond, door Berchem. 

61. Een ftaand Paarde met Jtryt, door P. 
Boiler. 

^.02 
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N. . V V 
62. Eenige Jagthonden; met zwart kryt, door A. 

van den reldi. 

63. Ecnig'Sralgercedfchap; met dito, door O. van 
Ofiade. 

64. Twee ftuks met Vrachtwatigcns-, met dito, door 
Schilli/igs. 

65. Drie dito dito, door denzelven. 

66. Twee ftuks met dito en Paarden; door de 7\ys. 

67. Vyf ftuks Studiën van Weefgetouwen •, metO. L 
Inkt, door van Mieris^ 

68. Twee ftuks met Aken; met dito, door IV. 
ScheUïngs. 

Ó9. Een met Schaaper; en een Hondenkop. 

70. De Botermarkt te Amftcrdam; door A. van 
der Laan. 

KUNSTBOEK WW. 

Inhoudende Gezigten in de Provincie Gelderland , 
alle naar het leven geteekend , met de pen en 

O. 1. Inkt.^ door J. DE BYER. 

N. W W 
1. Twee ftuks, het Huis Hakvoort en Hamerden. 

2. Twee dito, het Huis dito en Heiligenberg, 

g. Twee dito, het Huis van dito. 

4. Twee dito, het Dorp Hoevelaken en Herwen. 
Q 2 N. 5 
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5. Twee ftuks, het Huis Hoevelaken. 

6. Twee dito, het Huis Hunteren en Iperenberg. 

7 Twee dito, het Huis Canenburg. 

‘8. Twee dito, het Huis KeppeL 

9. Twee dito, het Huis dito. 

10. Twee dito, het Dorp Keppel en Hoevelaken. 

11. Twee dito, het Huis Kinkelenbergen Hoevelaken. 

12. Twee dito, het Huis dé Latmer. 

15. Twee dito, het Huis Lattum en Kemnadc. 

14. Twee dito, het Huis de Kloefe en Leeuwenburg, 

15. Twee dito, het Dorp Leusd en Lathum, 

lö. Twee dito, het Dorp Cokenge en Krimpe. 

17. Twee dito, het Huis Kermesteyn en een ander. 

j8. Twee dito, het Stcedje Kranenburg en Cuylenburg. 

19. Twee dito, het Dorp Lekkerkerk en Leerdam, 

so. Twee dito, het Dorp te Lent en Lichtenberg. 

21-. Twee dito, het Dorp Linde en Lichtevoort. 

2.2. Twee dito, het Dorp dito en een ander, 

£3. Drie dito, Gezigten tc Lochem. 

24. Twee dito, het Kasteel te Louveftyn. 

N.25 
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25. Drie ditö, het Oude Loo. 
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2Ó. Twee dito, het Huis Te IMiddagte. 

27. Drie dito, van ’t Dorp Dalem, Maashees en 
Millingen. 

28. Twee dito, het Huis de Mars. 

29. Drie dito, het Huls Musfenberg en Musfcnwyk. 

§0. Twee dito, het Huis Netterde en Spyker. 

31. Twee dito, het Huis Netteldyk. 

32. Twee dito, het Huis Oosterbeek en Ovcrloon. 

33. Twee dito, het Huis Ommeren en Oploo. 

34. Twee dito, het Huis Park. 

35. Twee dito, het Dorp Chede en Ponninger. 

36. Twee dito, het Dorp Resfe. 

37. Twee dito, het Dorp Schoerloo. 

38. Twee dito, het Huis Slangenburg. 

39- Twee dito, het Dorp SpankerencuScherpenccel. 

4c. Twee dito, het Dorp Schenkenfehans en Streef¬ 
kerk. 

41. Twee dito, het Dorp, Silvol. 

42. Twee dito, het Huis te Soesdyk. 

Q3 
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43. Twee ftuks, het Huis Schoondcrwoeri; en Stor- 

merdyck:. 

44 Twee dito, het Huis Scherpenceel. 

45. Twee dito, het Dorp Ter Burg en 'Fwello, 

46. Twee dito, het Dorp Tarleveld en Ter Woudc. 

47. Twee dito, het Dorp Velde en Velp. 

4S. Twee dito, het Dorp Westervooft en Warrensvelt. 

49. Twee dito, het Dorp Vorde. 

50. Twee dito, het Dorp Werkhove cn Wintcrswyk. 

51. Twee dito, het Huis Schulenburg en ülenbas. 

5c. Twee dito, het Huis Walvoort en Veenhuis. 

53. Twee dito, het Huis Veenhuis en Vredeffein, 

54. Drie dito, Voorhuizen, Zclhem cn Wilp. 

55. Twee dito, het Huis, Woldenburg en Wilt 

5Ó. Drie dito, Gezigten in en by Ysfelllein. 

57. Twee dito, Gezigten ia de Stad Zutplie^ 

58. Twee dito dito 

59. Drie dito dito 

60. Vier dito, het IDorp Gaasbeek, IVJariewaatej: 
cn 'I Huis te Griet. ’ 

^k6^ 
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N. W V/ 
61. Vier fluks, Gczigten by Emmerik. 

62. Vier dito, het Huis de Boetzelaar, Iluet en 
Doornick. 

63. Vier dito, teEmmeriek,Handrc!er en Appeldoorn. 

64. Vier dito, dito dito, te Goch. 

65. Vier dito, te Gennip en ’t Huis den Ham. 

66. Vier dito, Calker in Bieme en Kerkendam. 

67. Vier dito, ’t Slot te Cleef en ICeverdonk. 

68. Vier dito, het Huis Smithuizen en Ylt. 

69. Vier dito, Olfenburg en vSantcn. 

70. Vier dito, het Huis Mooyland, Rofendaal en 
Wisfen. 

71. Vier dito, nieuw Klooster Kwalburg en Kwellc. 

72. Vier dito. Wees, Kalbeek en ’t huis de Wing. 

73. Vier dito, het huis on dorp KesfeJ, ’t dorp Voost 
en ruïne te Wilp. 

74. Vier dito, Udem en Winnedaal. 

75. Vier dito, Gezigten op Emmerik en Wezel. 

7Ó. Drie dito, ’t huis Ter Voorst. 

Q 4 KUNST- 
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KUNSTBOEK XX. 

In rood Juchtleer. 

Inhoudende rerfcheldene Teekenlngen, van G. F. BLON- 

DEL, alle met Sap ver ven en Roet geieekend. 

N- XX 
1. Een Romeinscli Tempelgebouw, van een fraaije 

Archiceóture. 

2. De Grafftcde van Keizer Augustus, 

g. Dito van Fauftina. 

4. De Baden van Caracalla. 

5'. ’t Paleis van Keizer Tiberius. 

6. De Tempel van Bacchus. 

7. De Graflieden der Romeinen. 

8. Het Pantheon van binnen, 

p. Het portaal van St. Maria Maggiore. 

30. liet Gevangenhuis van zyn Heiligheid te Ro* 
me, in twee blaaden. 

21. Het onderfie Portaal van de St. Pieters Kerk, 
te Rome. 

22,. De Badftooven, van Dioclitianus. 

Ig. De Fontein van de Stad Sahetti. 

N. 14 
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X X 
14. pe Gerechtplaats te Rome. 

15. De Baden van Keizer Titus. 

ló. Het Graf van Agrippina. 

17. De Toren van Mecellus. 

18. Het Graf van Nero. 

19. Twee grootfche Ordonnantiën, naar de Corintt- 
fche orde, met roet. 

20. Twee fluks, een gedeelte der Baden, van Dio- 
clitianus en de zegebogen van Conflantyn, 
met roet. 

21. Twee fluks Graffteden en Fonteinen , der 
Romeinen. 

22. Twee fluks, de Tempel van Fauflina en het 
paleis van Adrianus. 

23. Twee ftuks, de Tempel van Tivoli en zege¬ 
boog van Conflantyn. 

24. Twee fluks Zegeboogen, van Septimus, Seve- 
rus en die by Jupiter Stator. 

25. Twee fluks, de Tempel van Diana en de zege¬ 
boog van de Schatkamer. 

26. Twee fluks Tempelgebouwen; met O. I. Inkt gc- 
wasfehen. 

27. Twee fluks dito, met dito. 

28. Drie fluks dito en colommcn, met dito. 

29. Agtien fluks verfcheidene Ordonnantiën; met pot¬ 
lood geteekend, door Cornelis Buys, betrekke- 
lyk de Giet-, Graveer-, Schraap- en Drukkunst. 

30. Vyf fluks Yaezenornamenten &c. door diverfche. 

q 5 KUNST- 
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KUNSTBOEK Y Y. 

Jnhoudende fraai je gecoukurde Teekenlngen , ada 

door vermaarde Nederlandjche Meesters. 

N. Y Y 
1. Een capitaal Binnengezigt, van de grootc Kerk; 

te Alkmaar, naar het orgel te zien; meester- 
lyk met de pen, en dun gecouleurd, door ffp, 
Saenredam. 

2. Twee verfchillende Beedelaars,op e'én blad, rond 
formaat; dun met couleuren , door C. Dufart. 

3. Het afbeeldzel van een Boer, ten halve lyve; 
uitvoerig met rood en zwart kry t, door denzelven. 

4. Twee op één blad; een grappige Boer en Boerin, 
waarby verfcheiden bywerk; uitvoerig met cou¬ 
leuren, door denzelven. 

5. Twee dito, een biddende Monnik, en een lag- 
chende Meid, met een rommelpot; uitvoerig met 
dito, door denzelven. 

<5. Een Vrouw in een binnenvertrek; bezig een 
kind te reinigen; uitvoerig met dito, door den¬ 
zelven. 

7. Een oudeCourantlcezcr, in een boeren binnenhuis , 
naar OJlade; in couleuren , op de geëtste omtrek 
geteekend, door R. Vinkeles. 

2. Een Varkenflagter, voor een boeren buitenhuis,, 
waarby eenige^ kinderen en verder bywerk; met 
de pen en couleuren, als van M. van Ojlade. 

9. Een verliefde Boer, in een binnenhuis; met dc 
" pen en dun gecouleurd, als dopr denzelven. 

N.io 
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K. . Y Y 
jo. Op een Tafel lege veiTcheiden dood wild, gevo¬ 

gelte en vruchten; fraai mee de pen, en dun 
'gccoulcurd, deur F. Snyders. 

11. Twee fluks, de Geboorte van Christus, daar dc 
herders het kind aanbidden en gefchenken bren¬ 
gen; en het andere een zinryke Tytel; niee 
cüuleuren behandeld, door F. 'Jordaans. 

12. In ee 1 Wandelplaats, zyn eenige hoeren te paard, 
en andere wandelende met dames; meesterlyk 
bks met de pen en dun gecQuleurd, door J. 
Cal'ot. 

13. Twee ftuks fraaije Gezigten, één op den Helder, 
lyk geflolFeerd met fchepen, vislchers fchuiten 
yn verfcheidenc beeldjes; de andere een gezigt 
Uit zee naar den Helder, mede ryk van lloffii- 
gie; uitvoerig met lapverven geteekend, door. 
'f. Rood. 

14. Twee dito, z^mde een Gezigt van Texel , naar 
’t oude Schild te zien; en het andere oud Vlie¬ 
land; beide ryk geftofFeerd, met verfcheidere. 
zeilende fchepen en andere vaartuigen; uitvoerig 
met dito geteekend, door denzehen. 

15. Twee fluks Land- en Riviergezigten, gtFtofFecrd 
met vaartuigen, woningen en verder bywerk; 
uitvoerig met dito, door J. van Cal!. 

16. Twee ftuks verfchillendc fraaije Vogeltjes, op 
takken van fparreboomen; zeer uitvoerig met 
dekverven behandeld, door Hgrkola. 

IJ. Twee ftuks dito, in landfehappen, met verfchil- 
lehd geboomten; zeer uitvoerig niet: dito, ais 
de voorgaande behandeld, door denzelren. 

j8. eenige fraaije bloemen aan een fleel met hlade 
ren, waarby een capelletje; uitvoerig met duo 
behandeld a’ s de voorige, door denzdvcn. 

N.19 
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29. Een Tak van den Kreupel- of Brandhoutbooin , 

met vrucht cn bladeren ; zeer uitvoerig met dito, 
door M. Merian. 

ao. Tithymalus, een plant van de Caab de Goede 
l]o{3p, groeijende aan het zeeftrand; uitvoerig 
met dito, door denzehen. 

21. Een fLud'e, van een’ ouden Stam van een’ Boom, in 
een LanJichap; natuuriyk met lapverveii, door 

van liorsjiim. 

22. Twee fluks fraaije bevallige Rhyngezigtcn, ge- 
ftofteerd met een menigte arbddende'"en aiuc- 
ren lieden, vaartuig en woningen-, beide on¬ 
gemeen uitvoerig met dekvervmi behandeld, 
door L. Chalon. 

23. Twee dito capitaalc Italiaanfchc Landfehappen, 
gcftolfeerd met veehoeders met ichaapen, ja¬ 
gers en reifigers; zonacheig en uitvoerig met lap- 
verven geteekend, door 'J, H. Muntz. 

24. Twee fluks dito, op één blad, bevallige Land¬ 
fehappen, met beeldjes gefloffeerd fraai met 
dito geteekend, door denzelvcn. 

25. Eenlge boeren Woningen, langs een weg met 
geboomte; verder een inoolen; op den voorgrond 
een Landman; zonacheig met de pen en dito ge- 
teckend, door k'an Camp. 

26. Twee fluks Dorpgezigten, met boeren wonin¬ 
gen en fchuur, bV hoog geboomte; natuuriyk 
en bevallig met dito geteekend, door denzelpen. 

27. Twee fliiks aangenaame Landfehappen, met ge¬ 
boomte en aiüLide overblyizels van gebouwen 
gelloffeerd met fabel-gefchiedenisfen ; kraditi 
en rciTens uitvoerig met dito geceekend, door 

Trccsi, <Y 
J- 
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N. y Y 
üiS. Gezigc naar een Graftombe, van den Eisfehop 

van Hereford ; uitvoerig met 1'apverven, door 
y. H. JSiuntz. 

29. Een bergachtig Landfehap, mee een waterval, 
zynde een gezigt in Saxen; met dito getee- 
kend, door denzelyen. 

30. Twee ftuks Land- en Watergezigten, geftoffeerd 
met huislieden en vee; dun met dito behan¬ 
deld, door de Rue of F erjïraaten. 

31. Twee fluks graazige Weiden met geboomte, ge- 
rtüfteerd met Itaand en rustend vee; uitvoerig 
met dito getcckend, door J. Janfon. 

3". Twee dito dito, geflofFeerd met ftaand en rus¬ 
tend vee, w aarby een boerin die een koe 
melkt; uitvoerig met dito, door denzehen. 

33. Twee ftuks Land- en Riviergezigten en verfchei- 
dene gebouwen , geflc;ffeerd met veehoeders, 
nie botsten voortdryven; zonachtig en uitvoerig 
met dito geteekend, door denzelpsn.. 

i 

34. Gezigt vrji de kerk Tooren, en de wyngaart- 
itraat te Feere; uitvoerig met dito, door d 
Pronk. 

35. Twee dito Gezigten , naar bet Stadhuis te 
Tkolenen van "dito te Zierikzee; beide zeer 
uitvoerig niet dito, door denzelyen. 

3Ó. Twee dito , een Landfehapje , door A. Blo»- 
maart; en een dito, door M. Carré.. 

37. Zes ftuks vcrfchillende Gezigten, op de lust¬ 
plaats op den weg van Scheveningen 
by s’Hage ; meesterlyk met fapverven getee- 
kead, door A. ucheuman. 

N.3? 
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38. Gezigu naar het nieuwe Vinkchuis te t>’GrHve- 

land; met dito, door denzuben. 

39. Gezigt der oude Reguiierspoort te Amftcrdam; 
uitvoerig met dito, tloor C. p. Noor de. 

40. Twee ftuks bevallige Gezipden, naar de lust¬ 
plaats Trompenburg ^ te s’Graveland; door P. 
Louw. 

41. Het afbeeldzel van den Kunstfehilder J. Hoog- 
fdat\ door hemzshen. 

42. Een bevallig Vrouwtje, in een landfchap, ten 
halve lyve; zeer uitvoerig met dekverven be-' 
handeld, door G. Melder. 

43. Een zittend Boertje, met een pyp in de hand; 
in de manier van Ji. pan Opade. 

44. Vestaalfche Maagdenby een brandend altaar; 
dun met liipverven, door L. F. du Bourg. 

45. Het pourtrait van den beroemdenGriekfchenWys- 
getr uitvoerig met fapyerven geteekend 

SiüNST- 



T E Ë K E N I iV G E N. 255 

KUNSTBOEK Z Z. 

in Maroqu]n:n BanJ. 

Jmijudcnde Gczigt.’fi naar het leven , in de Provintie 

Gelderland ^ alle met O. /. Bikt geteekend y 

door J. DE BEYER. 

K Z Z 
I. Tiet Slot van Abcoude. 

!2 Het Dorp Aalten. 

5. Het dito Aart. 

4. Het dito Angcrlo. 

5. Het Huis Amfe. 

6. Twee fluks, het Huis Ankeveen. 

7. Twee fluks gezigten by Spakenburg. 

8. Twee fluks gezigten te Arnhem. 

9. Twee fluks gezigten te dito. 

10. Twee fluks gezigten op dito en Deventer. 

11. Een gezigc op Arholt. 

12. Twee fluks, Walburg en Appeldoorn. 

13. Twee dito, het Huis Bariham én Baek. 

14. Twee dito, Benunel en Baek. 

N.15 
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15. Twee ftuks op Bergen en Breevoorc. 

16. Twee dito, het Pluis Bergambacht en BemmeL 

17. Het Slot Bergambacht. 

18. Het Huis Billioen en Breevoort. 

19. Twee ftuks, Borkelo en Bronkhorst, 

20. Twee dito, dito en Stichtfehenberg, 

21. Twee dito, Bronkhorst en Broekhees. 

22. Twee dito, dito van twee zyden. 

23. Twee dito, het Hof Terburg en Brummen. 

£4. Twee dito, het Huis Drakenburg, en de Poort 
te Deutichem. 

25. Twee dito gezigten te Deutichem. 

2Ó. Twee dito, Dixperen en Didam. 

27. Twee dito. Dieren en Deutichem. 

28. Twee dito, Doesburg van twee zyde. 

29. Twee dito, te dito, en ’t Kafteel Dorenberg. 

go. Twee dito, te dito. 

gi. Drie dito, te dito. 

32, Twee dito, te dito. 

33. Twee dito, te dito. 

N.34 
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S4. Twee fluks, te Doesburg. 

§5. Een dito, te dito. 

36. Twee dito, Dorneburg en Brink, te Deventer. 

37. Twee dito, het Kasteel Doornenburg. 

38-. Twee dito, het Kasteel Doorncv/aard. 

39. Tw*ee dito, het Kasteel Eesfe en Duchervoordc, 

40. Twee dito. Eist en Engelenburg. 

41. Twee dito. Ruïne by Grol en Emmenesfe, 

42. Twee dito, Ellekum en Elde. 

43. Twee dito, Ette en Emmenes. 

44. Twee dito, Engenhuizen en Eek. 

45. Een gezigt op het Kasteel te Gent. 

4Ö. Het Dorp Gerder. 

47. Het dito Geesteren, en Hoofdwacht te Geldersoort. 

48. Twee fluks, de Gelderfche Tooren en Gieter. 

49. Twee dito, Gorsfel en Griethuizen. 

50. Twee dito, Groenlo en ’c Stadhuis te dito. 

51. Twee dito, Loeveflyn. 

R KUNST 
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KUNSTBOEK AAA. 

Jp.hvidcnde capitaale ongecoukurde Teekenhigen, 

beftaande in Terjikeidcne Ordonnantiën en an¬ 

der en , alle door beroemde Franfchs Meesters. 

N. AAA 
j. j\Iarin Magdalena wascbt en zalft de voeten van 

Christus,\lic ten raaaltyd gezeten is; zyndê 
een fraaije Ordonnantie, van vcrlcheidene beel¬ 
den ; meesterlyk vlug met de pen en O. I. Inkt 
geteckend, door R. la Fage. 

— 2. Decze ryke Ordonnantie vol gewoel van ver* 
fcheidene beelden, vertoont den opbonw van 
den Tooren van Babel; zeer fraai met de pen 
geteekcnd, door denzelren. 

3. Een dito Ordonnantie, verbeeldende den ophouw 
van Rome; kunstig met dito geteekend, door 
denzelyen. 

Maria word door haare oudefs in den tempel 
den Hogepriester aangeboden, verzcld van ver- 
fcheidene aanfcbouwers ; uitvoerig met O. L 
Inkt geteekend, door F. Ie diieiir. 

5. Een Bybel-Ordonnantie, vertoonende een gevan¬ 
gene, door Soldaaten voor een krygsbevelheb¬ 
ber gcbragt, die zittende bevel fchynt te gee- 
ven; verder andere den buit uit de kist haaiende, 
en andere lieden die gevangen worden wegge¬ 
voerd; meesterlyk met dito geteekend, door 
S. Bourdon. 

6. De geboorte x’an Christus, waar by Jofeph en 
Maria, vcrzeld van verlcheidene engelen, zynde 
een fraaije Ordonnantie; zeer uitvoerig met zwart 
kryt geteekend, door S. Fomt. 

N. 7 
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N. . AAA 
7. De Stryd der Centauren; krachtig met rood .vryt A '3 

en O. I. Inkt geteekend, door Ch. k Btuu; 
benevens de prent, 

8. In ,een Binnenvertrek zit een Moeder, die door 
veffeheidene kinderen geliefkoosd word^ verder 
een bedaagde vrotm^ het met genoegen bel'chjil- 
wende; kloek met de pen en"0. I.'inkt getee¬ 
kend, en een weinig gecouleurd, door Greuze. 

9. Drie Stndiebeeldjes, waar tjy een i’Toinv met 
een kind; met roet en O. I. Inkt, door N. Pousjin. 

jo. Drie fluks Ordonnantiën van verfcheidene baden¬ 
de Nimfen, gediend hebbende voor de Ordon¬ 
nantie van Adtéon, die dezelve befniedde; fraai 
met de pen en roet geteekend en met wit ge¬ 
hoogd , door denzelven. 

II, Een geestelyke Ordonnantie, verbeeldende een 
fmeekende koning, eerbiedig nedergeknield voor 
het afbeeldzel der Godheid, verzeld van ver¬ 
fcheidene Engelen ; fiks met O. I. Inkt en mec 
V/it gehoogd^ door A Bourdon. 

le. Een Soldaatenkop, krachtig met rood kryt ge- 
teekend, door Ch. k Brim. 

13. Een dito dito, in alles behandeld als de voorigc', 
met dito, door de.nzehen. 

14. De Hemelvaart van Maria, zynde een fraaije Or¬ 
donnantie-, met de pen en O. 1. Inkt geteekend, 
door F. Perier. 

15. Een geestelyke zinnebeeldige Ordonnantie, met 
verfcheidene beelden; fraai en uitvoerig met de 
pen en O. ï. Inkt geteekend, en met wit ge¬ 
hoogd, door R. van Orley. 

R 2 N.16 
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lö. Apollo op den berg Parnas, verzeld van de né¬ 

gen muien; meestciiyk met de pen en roet ge- 
teekend, door B. Cormille. 

j’j. Jofeph laat het koorn te Egipten verkoopen; vol 
gewoel, fiks met de pen en O. I. Inkt, door 
M. Corneille. 

l8. Een Apostel, mirakelen doende, zyndc een Or¬ 
donnantie van verfchcidene beeiden; met de pen 
en dito geteekend, door Ie Febre. 

ig. Een bergachtig Italiaansch Landfchap, met ver- 
fcheidenc ftoffligie; met de pen en dito, door 
G. Fousfin. 

2,0. Een Profesfie binnen Rome, gevolgd van di- 
A'crsfche gcestelyken; met de pen en O. I. Inkt, 
op blaauw papier en met wit gehoogd, door 
F'erdkr. 

21. Eenige gewapende Krygsknechten, zittende by 
een tafel, voor een herberg; rnecsterlyk en 
krachtig met rood kryt gearceerd, door C. Fa- 
ro/el. 

22. Tygers, dieeen hond aanvallen, in een landfchap; 
uitvoerig met zwart kryt geteekend, door F. 
B. Oiidry. 

23. Een gezigt te Rome, met aloude overblyfzels en 
met beelden geftoffeerd; dun met couleuren, 
door J. Blondd. 

24. Een ander dito gezigt te Rome, byeen prachtige 
fontein, en andere gebouwen en ruïnen, mer 
verfchillendc Stoffagie; in alles als de vóorige 
behandeld, door denzeh'en. 

N.25 
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■N. AKA 
25. Het afbeeldzel cn de ruïne van een groeten'Fcm- 

pel, waar by een fontein en andere gedenktce- 
kenen; meesterlyk met roet geteekend, door 
dinzelyen. 

s6. In een prachtige Zaal, gcfchiedde inflelling van 
een Ridder-Order, vol gewoel van beelden; 
meesterlyk met zwart kryt geteekend , door 
C'. Parosfdl. 

KUNSTBOEK BBB. 

ïnhondende Teekenwgen, xan verjcheidine Mecstur:. 

N. BBB 
— I. De boodfehap door den Engel aan Maria; met 

de pen en roet, door ui. ran Leydsn. 

. - 2. De Wyzen uit ’t Oosten,.met dito, door den- 
Zihen. 

~ 5. De Befnydenis, met dito, door denzelysn. 

4. De Vlugt naar Egypten ; met dito, door denzzh-en, 

/ V ^ ' - 5- Ue Dooping in de Jordaan; met dito, door den- 
* ' zelven. 

- 6. ’t Laatste Avondmaal van Christus en zyne 
Apostelen; met dito, door denzelyen. 

— 7. De verhecrlyking van Christus, vertreedende 
de zonde en de dood ; fraai geteekend met de 
pen cn roet, door Hans Roltenhamer. 

5. De Kruifiging van Christus, tusfehen de Moor¬ 
denaars, zynde ’t model van een Kerkglas; met 
de pen en O. 1. Inkt gewaslchen, üoor Aiarten 
de Hos, 

R S N. 9 
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9. Een geestelyke Ordonnantie , gefchikt voor een 

tvcel; fraai met de pen en roet geteekendj 
door Rubbèns en Diepenbeek. 

10. Een Tytel voor het werk van O. Ronnardi; met 
de pen, O. I. Inkt en rpet , en wit gehoogd, 
door P. P. Riighens. 

31. Een Ecce Homo; met de pen en O. L Inkt, 
door Joan de Mabuge. 

12. Dertien fluks uitvoerige Teekeningen, zynde de 
Pasfie; met de pen,"O. I. Inkt en roet , door 
Carel van Mandir. 

^3. Een Ordonnantie van vcrfcheidene Beelden, zyn- 
de de ncderdaaling van den Heiligen Geest; 
door Cejdr van Everdlngen, naar Raphael. 

J4. Maria ipet het Rindeke, \yordende door een 
Monnik aangebeden; edel geteekend met de 
pen en roet^ door K. van Brugge. 

35. Een dito met dito, wordende door een Bisfchop 
geëerbiedigd ; niet de pen , roet en \yit ge¬ 
hoogd, door Lucas Kiliaan. ■ " ' 

ió. Een dito met dito, wordende door Joannes ge¬ 
lief koost; met dito en dito, ^oox ^an Sadelaap, 

37. De propheet Eiias word opgenomen ten Hemel; 
met zwart en 'rood kryt, ‘door C. 'F'.' D. de 
Gauchen. 

iH. Een zittende Vrouw, fpelende met een hond; 
met de pen, roet en wit gehoogd, doör udlb. 
Uur er. ^ " 

Ip. Een heilige Familie; ijiet c|to en dito., door. 
'pL Bloemaert. 
i, . . . 

ÜN’.zq 



T E E K E N I N G E N. 26-, 

N. B B B 
_ 20. Loth met één zyner Dochtcren; door 7.)yui-t k.P, 

Jan van ter Gouüe. ^ 

_ 21. Een Ordonnantie van een Kraamkamer, met 
verfcheidene beelden; met de pen en roet, door 
denzehen. 

- 22. De bediening van den Doop, aan verfcheidene 
perfoonen, door Bisfehoppen en Priesters; met 
dc pen en roet, door denzehen. 

-H* 23. Maria en het Kindeke; met de pen, door 
Dirk Ferflerre. 

24, Tien fluks, verbeeldende fterke Perfonagiën ; 
uitvoerig met de pen en O. L Inkt 3 door A, 
Al de graaf. 

25. Vyf fluks zynde de werken der Barmhertigheid; 
met dito en ditOj door z-n-a.rt Jan fan ter 
Geilde. 

~ 16. Twee Kluizenaars in een landfehap; met de pen 
en roet, door A. Bles. 

21. De Pellegrims Dans, op St. Jansdag, buiten 
Bruslèl; met de pen en roet, door de Boete 
Breugel. 

" 28. Twee fluks, de hiftorie vanHaman en Mordechai; 
op blaauw papier, met O. I. Inkt en wit gehoogd, 
door A. van Ouwater. 

29. Vyf fluks zinnebeeldige Ordonnantiën van onder- 
fcheidene Triumphen; met de pen en O.I.Inkt, 
door Mar ten Heemskerk. 

30. Een dito Ordonnantie; met de pen en roet, door 
denzehen. 

R 4 N-aï 
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N. BBB . 
SI. Een Raadsvergadering van verfcheidene perib- 

nen, door Anthony More. 

32. Een Baluftradc, waarachter zig eenige perfonen 
bevinden, die zig met muzyk cn drank ver¬ 
maken ; met de pen cn roet, door Hans Bol. 

De Afgodendienst van een der Koningen van 
Israël, zynde een ryke Ordonnantie; met de pen 
en O. 1. Inkt, door Crispyn de Pas, 

14, Een fraaije Ordonnantie, daar de Goden cn Go- 
ainnen zig wellustig vermaken; met de pen en 
roet, dooV B. l>yrangcr. 

§5. Een Gezelfchap van Mannen en Vrouwen, die 
zig met muzyk en fpel verbiyden; met de pen 
en O. I. Inkt, Theod. Matham, 

|6. Een Gezelfchap van eenige perfonen, zig in kun¬ 
digheden oefTenende; met de pen en couleuren; 
door de heij'che Breugel. 

%i. Twee Vrouwen en een Jonge by een boeren¬ 
woning ; met de pen, O. I, inkt en roet, door- 
J. tkennan. 

38. Epn Vrouw, dragende een kind, voor haar eenige 
Ipeiende kindertjes; met de pen en roet, door 
/' inkehooins. 

§9- Dct ter aarde brengen van een Geestelyken, ge- 
■'' ■' volgd wordende v.an vericheidene perfönen; met 

o. 1. Inkt gewasfehen, door Bucas van, Lsyden. 
t A ■ 
yH ' 

I -v 40 De Tnumph ^■an Davi.i na de overwinning op 
Goliath; uitvoerig met dc pen en O I. Inkt, 
dUQi" ó'ekthi Be.hm, 
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BBB 
41. ’t Opligten van een Convooi door eenige krygs- 

lieden, in een bosch; met de pen en roet, door 
E. yan den Eehle. 

42. Een Winkel, daar men bezig is verfclieidene 
levensmiddelen te verkoopen; met O. I. Inkt, door 
de lange Fier. 

43. Twee ftuks Ordonnantiën; met de pen en roet, 
door D- Joris/èn. 

44. Twee (tuks dito; met dito en dito, door SehalJ 
Behan. 

45. Christus aan ’t kruis, waar nevens Maria en J[o- 
annes; om den rand eenige perfonen tot degcfchie- 
denis van het lyden behoorende; met couleuren, 
door M. IVohlgemuth j meester van Alhert Durer. 

4Ö. Een extra fraaije Vogelsvlerk; met couleuren, 
■ Ichoon geteekend, doox Alben Durer. 

47. ’t Afbceldzel van een Geestelyken; met couleu- ^ 
ren en goud gehoogd, door G eert ge tot Bt. Jan'. 

48. Een vrouwenPourtrait; met de pen en roet, door 
Jan yan Eyk. 

49. Een mans Pourtrait, door Flans Holbain. 

50. Een vrouwen Pourtrait; met zwart en rood kryt, 
door Lucas yan Leyden. 

51. Een mans Pourtrait; met zwart en rood kryt, A 
door Juliü Rütnano. 

52. Een dito, met dito, door Andrea del Sarto. 

^3- Een d ito, met roet en wit gehoogd, door Alb. 
Dttrer. 

N.d4 1^5 
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K. BBB 
54. Een Studieblad van vier Hoofden; op blaaiw 

papier, met de pen en roet, door J. van Klief. 

55. Vier (tuks Studiehoofden; met zwart kryt, doqr 
GiVirt FJinck. 

5Ó. Twee ftuks mans Pourtraiten; met de pen, door 
Sadelaar en IKkrix. 

57. Twee ftuks dito; met dito, door Kosterman en 
Saddaar. 

5.8. Twee ftuks dito, door Elshehner en de Hooghe. 

59. Twee dito vrouwen Pourtraiten, door C. Kisfcher 
en G. ter Burg 

60. Een mans en een vrouwen Pourtrait; met potlood, 
door Jan van der Heyden. 

61. Drie ftuks Studieblaadjes; dqor Berkheyden en 
van Blommen. 

62. Drie ftuks Soldaatjes, door Jaoob de Gheyn. 

63. Twee ftuks Pourtraiten, door J: Faber. 

Ö4. Een Nagtuil, zeer fraai met fapverven getee- 
kendj door ^4lb. Durer. 

KDNST- 
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KUNSTBOEK C C C. 

Jnhoiidendi ovgecoukiirde Teehningen y alk door 

Nedcrlandfche Meesters. 

N. C C 0 
■ I. Het afbeeldzcl van Jonk-Heer J^oan Stx, Heertj 

van d'^romade; naar D. Biüiij 1Ö42. zeer uitvocr 
rig, met O. I. Inkt, naar ’tichildcry geteckend, 
door J. Stalker. 

2. Het afbeeldzel van den beroemden Remhrant van 
Rhyn , is verbeeld llaande voor écn open vengftcr, 
in zyn fchildervercrek; op den rand van een nis 
leggen boeken met teckeningen en prentkunst; 
veVder een fchildery, op den ezel Itaande; niet 
minder kunlbg en fraai ^ met O. I. Inkt gctec- 
kend, door denzeben. 

%. Een capitaale Lavantfche Markt, of Pleingezigt, 
ryk geftoffeerd met treffelyke gebouwen, Itarid- 
beelden en andere gedenkteekenen; op den vóór¬ 
grond een vrachtwagen, door buffels getrokken; 
verder anderen die een kameel beladen, waarby 
kooplieden; alles meesterlyk fiks, met O. I. Inkt 
geteekend, door IJ. R'erjchuring. 

4. Een capitaal Zwitzcrsch boomryk Landfehap; op 
.den voorgrohd ziet men een jager en een loo"- 
pendc haas: zonachtig en bevallig; met O. I. Inkt 
geteekend; door een Zwitzerfche Teekenares. 

5. Gezigt van de Nieuwe Kerk der Stad Amfterdam, 
met 'het Kerkhof ter zyde, gefloffèerd met eeni 
begraafnis; fiks met de pen geteekend, door Claa: 
Jansz FisjWy benevens de prent. 

6. Een Buitengezigt te Nantes, aan de Rivier, naar 
de Stad ziende; op den voorgrond een reiziger: 
helder met pen en roet geteekend, door J. 
Jloomer. 

N.7 
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7. Een dito Gezigt naar den Vestmuur en Wacht- 

tooren, te Nantes, en een brug over de Rivier; 
met dito geteekend, door denzehen, 

8. Gezigt in Vrankryk, in een landfchap; by een 
aloude fontein, ziet men verfcheide reizigers en 
voerlieden; fiks en meesterlyk, met dito getee- 
kend, door denzehen. 

9. Een Storm op Zee, capitaal geteekcnd; op den 
voorgrond ziet men een rots, en verder fchepen 
in gevaar; de lucht is verbolgen, met onweder 
en wind, culies is natuurlyk en krachtig; mek 
roet getcckend, en met wit gehoogd, door H. 
Jvubel. 

10. Gezigt naar een Elof, by St. Jan Lateraan, te 
Rome; zoniLchtig en fiks met de pen, en roet 
geteekend, door de Bisfchop. 

n. Twee fluks, een Gezigt in ’sHage, en een hcu- 
velachtig landfchap; met dito behandeld, door 
denzehen. 

12. Twee dito, verfchillende gefloffcerde landfchapjes; 
met dito geteekend, door denzehen. 

13. Twee dito, Gezigt te Nukoop, en een ander naar 
een Stads poort; fiks met dito geteekend, door 
denzehen. 

14. Twee dito, Gezigt naar de Koepoort te Leyden, 
en een landgezigc naar een molen; met dito be¬ 
handeld, door de7izehen. 

ly. Twee fluks, verfchillende Gezigten in ’sHage; 
meesterlyk met dito getcckend', dcor denzehen. 

16. Een dito, zvnde een Gezigt in ’t Haagfche 
Bosch, met dito, door denzehxn. 

N.17 
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17, Een geftoffeerd landfchap, met reizigers en vee; 

fiks met de pen en O. 1. Inkt, door i\^. Moyaart. 

18. Een boomryk landfcihap; meesterlyk met fapver- 
ven gcteekend, door een Zwitzerfche Teekenares. 

ïp. Een en Twintig Iluks verfchillene Gezigten, naar 
Plantagien te Paramaribo; met de pen en O. 1. 
Inkt, door D. Ferburg. 

KUNSTBOEK DDD, 

Juhoudcnde Ordonnantiën en Studiën door 

verfcheidene Meesters. 

N. DDD 
j. Slmeon in den tempel, met het kind Jefiis, Ma¬ 

ria en gevolg; met de pen en O, I. Inkt, door 
M. Schoonjans. 

n. Een gecstlyke Ordonnantie van verfcheidene bed¬ 
den ; met dito, door J?". Luiken, 

3. Een Martelilatie van een heilige Vrouw; met de 
pen en O. I. Inkt, door P. Moyart. 

<}. Een dito van een Man; met dito, door C. Schut. 

5. Twee fiuks geestely ke Ordonnantiën; met de pen, 
door Rembrani en Ph. JLoning. 

6. Twee ftuks dito; met zwart en rood kryt, door 
van der Lis en T, fPilleborts. 

7. Een zinfpelende Ordonnantie op deSchilderk'jnst; 
met de pen, door G. de Laires. 

S. Een Ordonnantie; door den Mikmaarfche ydn den 
Merg. 

N. 9 
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9. Een Heidenfche Godenliiemc]; met zwart kryt, 

door A. Diepenbeek. 

10. Een mans Hoofd; met zwart en wit kryt, door 
Dailland. 

ir. Een Parlements-Lid; met zwart kryt; door P. 
Lelj. 

12. Twee ftuks, M. H. Tromp en een jongeling; 
met dito, door Lievens en C. Fisfer. 

13. Twee ftuks Pourtraiten; met dito, door J'. van 
Campen en Bakker. 

14. Twee dito; met dito, door L. van der Kogen 
en G. Douw. 

15. Een dito; met de pen, door C. de'Pas. ' 

16. Twee dito; met rood en zwart kryt, door G. 
Ketjcher en D. van der Plaats. 

17. Een dito; met zwart kryt, door F. van Mieris. 

18. Een Krygsman; met dito, door G. ter Burg. 

19. Een Fluitfpeler; met dito, door G. Metzu. 

20. Een zittend Jongeling; met dito, door G. Flink. 

21. Een zittend INfeisje en een flapcnd Kind ; met 
dito, door J. de Bray en A. J'empeest. 

22. Twee Sttidiebecldjes; met rood en zwart kryt, 
door IF. Schellings cn C. Bega. 

23. 1'wee fiuks dito, door P. Slingeland en Z>. Te~ 
niers^ 

N.C4 
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•34. Drie fluks Studiën, door de Bisfchop^ G, 

i,chalken en C. van Eycrd'mgen. 

25. Eerip:e vrolyke Boeren; met O, L Inkt; door 
C. Zaftleven. 

2Ó. Een dansfend Gczeliliiap; met roodaard, door 
F. Falamedes. 

27. Een Binnenhuis, met vcrfchcidcne Boeren; met 
bruine inkt, door A. Bromver. 

28. l'wce fluks dito; mm zwart kryt en de pen, 
door P. Molyn en A. van Ostade. 

29. Twee fluks, een Schaa' met fruit en een Binnen¬ 
huis; door A. M. Schuurman en A. Both. 

30. Twee fluks Studiebladen; met de pen, door G. 
van den Eekkout en 6teen. 

31. Een Badje van Diana; met O. I, Inkt, door A. 
van den Zelde. 

32. Een Gezigt op de Stad CIcef; met zwart kryt en 
O, I. Inkt, door A. IZaïerlo. 

33. Twee fluks Gezigten in Italië; met dito, door 
J. Lingelhach. 

34. Een Stadgezigt; met zwart kryt en bruine inkt, 
door H. Zaftleven. 

35. Een Binnenplaats van een boeren Werf; met O. E 
Inkt, door J. Both. 

36. Een Ruïne; met dito, door B. Breenherg. 

37. Een Zeeflrand, met verfcheidene beelden; met 
zwart kryt en O. I. Inkt, door S. de Vlieger. 

N.38 
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S8. Een Dorpgezigt; met O. I. Inkt, door A.vafi 

der Neer. 

ig. Een Landfchap met fchaapen; met de pen en 
roet, door van der Does. 

40. Eenige Paarden en Ruiters; met O. I. Inkt, door 
H. Nerjchuuring. 

41. Twee ftuks, met Paarden en Beesten; door A, 
Kityp en Osfenheek. 

42. Twee ftuks Landfchappen; met roet, door van 
der Ulft en S. van Hoogjiraaten. 

43. Een Landfchap; met O. 1. Inkt, <^oor J, van 
der Meer de Jonge. 

44. Twee ftuks dito, diversch. 

45. Twee dito, dito. 

40. Twee Waters, dito. 

47. Twee Landfchappen, dito. 

48. Twee dito, dito. 

49. Een Stadgezigt, dito. 

O M- 
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OMSLAG EEK. 

Inhou'hnds een menigte fraaije Ordinnam'ën en <7/* 
yerfche Studiën^ a’le dwr her^emde, Ita'.ïaanfche 

Meesters 

N. E E E 
- I. Een Bybel-Ordornantie, met verfcheidene beel¬ 

den by een tempel; iVaai met roet geteekeni 
en met wit gehoogd, door iLiplnél d' Urh.nu. 

2. Een capitaal vrouwen Hoofd, verbeeldende Ia 
Madonna de Marqnifato; uitvoerig met zwart, 
kryt en met wit gehoogd, op bruin papier, 
door denzelren. 

- 3. Miria met het Kindeke, waarby St. Jan; met 
rood kryt geteekend, door denzehen^ benevens 
’t Prentje. 

- 4. Thomas ongeloovigheid, zynde een Ordonnantie 
van verfcheidene beelder ; met de pen en roet 
geteekend, door denzehen, benevens het Prentje. '' 

%. ^"cnus en Cupido; uitvoerig met rood kryt, 
door denzelnn. 

6. Christus met de Discipelen op de zee; met de 
pen geteekend, door denzehen. 

7. Maria met het Kindeke, waarby St. Hieronimus 
en verfcheidene Engelen; met rood kayt getee- 
kend, door M. Curregio. 

8. Een kinder Hoofd; uitvoerig met dito, door 
denzilven. 

9. Maria, zittende met het Kindeke op den fchoot; 
uitvoerig met roet geteekend en met wit ge¬ 
hoogd, door ul. Mantegna, 

S JSt.iO 
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- IC. Christus roept Petrus aan ftrand; verder aan 

den oc\ er de discipelen in eén fchuit; met dito 
getcckend, door F. Ferugino. 

11. Het afbeeldzel van het Hoofd van Christus; uit¬ 
voerig niet roet getcekend en met wit gehoogd, 
door L. da Vind. 

12. Een fiaand gekleed Studiebeeld; met dito geteè- 
kend, door G-. Bdlijio. 

13. Een naakt Studiebeeld; met rood kryt, door 
M. uingelo Biionarotti. 

14. Een Studiehoofd , in een woedend earadter; 
uitvoerig met zwart kryt, door denzelveii. 

15. De heilige Famielic, waarby St. Jan; met de 
pen geteekend op blaauw papier, door Thiaho. 

16. Een flaandc Man en Vrouw, verzeld van een 
kind; fraai met de pen en roet, door Georgio- 
m de Gastel Franco. 

Yl. Een gevleugelde Nimf, verzeld van een min- 
newicht; met rood kryt geteekend, door F. S, 
del Pioinbü. 

iS'. T'wee ftaande Vrouwen met een Kind; fiks met 
de pen, door B. BandiniUi.' ^ -e 

10. Een fcaand Studiebeeld; uitvoerig met zwart 
kryt, door A. del Sarto. 

20. Maria, met het Kindeke op den fchoot; uitvoe¬ 
rig met roet en met v/it gehoogd, op bruin 
papier, door G. F. Fenni. 

21. Salmacis en Hermaphrodiet, in een tuingezigt; 
Biet de pen en O. I. Inkt, door M. Angelo. 



f Ë E k E N i k 'G É N. l'il 

h. : EEÈ 
322. Êenige Riviergoden; uitvoerig met .dè pen eil 

roet, düOr 'Roina/w, benevens ’t Prentje, 

Hicremias; met dito geteekend, door Foiidoorl 
naar M. AngHo. 

24. De graflegging van Christus, zynde een Ordonj 
nantie van verfcheidene beelden; met de pen ed 
roet geteekend en met vvit gehoogd, dool' 
l erino del Faga. 

25. Een Ornament - Tvtel, met een pourtrait; mee 
de pen gearceerd .j door F. Pdrmigiano ^ mee 
het Prentje. 

26. Twee hiftorircljc Studiën; bevallig met de peit 
en roet geteekend en met wit "gehoogd, dooi” 
'Pannens. 

27. Penthea, bg het Graf Van haar Gemaal; m.ec 
rood kryt geteekend. 

28. Tiveé ftuks; ais in een Basreliëf, verbeeldende 
Adam en Eva; uitvoerig met O. I. Inkt en mee 
zwart kryt, door F. Farmïgiano. 

29. Een Èittend Vrouwtje by lamplicht; met de' 
pen en roet, door denZihen'. 

|o. Een comique Ordonnantie, verbeeldende een Spd- 
kefy; geestig met de pen geteekend, door PaJ'~ 
Wiens 3 benevens ’t Prentje, 

31. Thomas ongeloof by Christus en zyri Discipelen ; 
met zwart kryt, &oot denzelven. 

$2. Den zittend naakt Vrouwenbeeld, op de wol¬ 
ken; uitvoerig mee rood en zwart kryt, door 
F: Salviafi. 

S 2 
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33. Een Studieblad van eenige p:aande Vrouwen; uit¬ 

voerig; met de pen en O. I. Inkt, door D. da 
Voltcrra. 

34. Een ftaande Bisfchop, verzeld van een anderen 
Geestlyken; met de pen en roet, door G. Vafari. 

35. Een Studie-Ordonnantie van verfcheidene beel¬ 
den; met de pen en O. I. Inkt, door Polidoor. 

36. De H. Drieëenheid, rustende op de wolken , 
vcrzeld van verfcheidene Engelen; met de pen, 
en dun gecouleurd, door T. Zuccharo. 

37. Een vrouwen Hoofd; fraai met rood en zwart 
kryt geteekend, door F. Barotiits. 

38. Venus op een rustbedde, verzeld van Cupido; 
met de pen en roet geteekend, door M. Fii,~ 
torio. ' 

39. De drie kielden Davids; meesterlyk, met de pen, 
O. I. Inkt en wit gehoogd, door P. Farlnati. 

40. Christus van het kruis genomen, waarby ver¬ 
fcheidene Godvruchtige Vrouwen; krachtig met 
de pen, roet en indigo geteekend, door ul. Scia~ 
o^one. 

41. Een bevallig meisjes Floofd; uitvoerig met rood 
en zwart kryt geteekend, door F. Barotius. 

42. Maria met het Kindje, ftaande op de halve maan; 
krachtig met roet geceekend en met wit gehoogd, 
door P. Feromjae. 

43. Het afbeeldzel van den apostel Petrus; met zwart 
kryt, door A. Ailori. 

N.44 
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44. Een Studieblad; uitvoeria; met de pen en roet ge- 

teekend, door F. Zuccharo. 

45. Een Studiehoofd; met de, pen 'gearceerd, door 
F. Fcisfarotta. 

46. Een ftaande Engel met een wierookvat; met de 
pen en O. 1. Inkt, door Di Lara. 

47. Een Vrouw in een rotsgezigt, waarby een flapend 
Kindje; met zwart kryt, O. 1. Inkt cn roet ge- 
teekend, door G. B. CastigUons. 

48. De geboorte van Christus, verzeld van verfcliei- 
dene Engelen; fiks met de pen en O. I. inkt, 
door yl. Carrats. 

49. De graflegging van Christus; met de pen, O. I. 
Inkt en wit gehoogd, door denzslvün. 

50. Een Studieblad, met verfcheidene beelden; fiks 
met de pen, door Barmens. 

51. Een ftaand Studiebeeld; met zwart kryt, door 
Jofepino. 

52. Een hevig gevecht van Ruitery op een brug, by 
een rivier; fraai met de pen en O. 1. Inkt^ door 
yi. Tempesfa. 

53. Een zinnebeeldige Tytel, ryk geordonneerd; met 
de pen fiks gcteékend, door B. 'lïsta; benevens 
het Prentje. 
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O PA S L A G ■ F F F. 

JF'iiarln. geplaatst^ zyn yler en twintig fluks geco:i~_ 

leurde en zes en twintig fluks ongecouleurcle Z!?2- 

keningen , alle uitmuntend geteekend j door. 

H. ZAFTLREYEN , yoorflellcnde Ruines en Ge^ 

zigten^ in en omtrent de Stad Utrecht, 

zullende dezelven den liefhebberen in één 

koop^ aangeboden worden ; echter be¬ 

houden de Uerkoopers aan zig het 

recht, dat, zo daar Toor niet naar 

genoegen geboden mogt worden ^ 

dszehen als dan fluks wyze 

te verkoopen ^ ran N®. I. 

tot N®. 50. benevens een 

Tytel; ieder is koog 

l^en breed $ ^ tluim, 

K U N S T B O E K G G G. 
i ^ . i 

Inhoudende ongecottleurde Teekeningen , door Ne- 

derumdjche Meesters, 

h!. G G G: 
1. Twee ftuks Land- en Riviergezigten, met fche- 

pen en fchuiten, geladen pont met vee, beeldjes 
en andere ftoftagie; fraai met zwart kryt en O. 
I. Inkt gewaslchen, door y. van Goijan. 

2. Twee ftuks, een Zomer en een Winter; rykge- 
ftolleerd met dito, door denzelven. 

3. Twee ftulrs ryk geltoffeerde Land- en Rivicrge- 
zigten; met dito, door denzelven. 

N.4.^ 
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4. Twee fluks Riviergezigten, met verfcheiJene 

vaartuigen en beeldjes; met dito, door denzelven. 

Twee fluks, dito, dito; met dito, door denzshen. 

6. Twee dito Land- en Riviergezigten, met ver- 
fcheidene floflagie; met dito', door denzelvcn. 

7. Twee flllle Waters, met visfchers en andere 
vaartuigen; met dito, door denzehzn. 

8- Twee fluks Land- en Watergezigten, met veel 
flijfiagie; met zwart kryt en O. 1. Inkt, door 
denzelycn. 

9. '■J'wce fluks, een Zomer en een Winter, met ver- 
fcUeidene Itolfagie; niet dito , door denzelren. 

io. Twee fluks Gezigten op Cleef; met dito, door 
dejizelyin 

II. Een Korenmolen aan een fioot; met dito, door 
Kuhdaal. 

11. Twee ftiiks Landfehappen; met de pen en roet, 
door Lynhoven. 

13. Een Strand- en Zeegezigt, met i'aartuigen en 
visfchers; natuurlyk''met potlood,door 

14. Twee fluks bergachtige Landfehappen; met O. 
L Inkt, door J. van der Meer, den Jongen. 

15. Een Landfehap, met een hartej’agt; met zwart 
en rood kryt, door N. Berchsm. 

i(§. Twee fluks Landfehappen, een zomer en een win¬ 
ter; met de pen, door E. van den Velde. 

S 4 N.17 
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jy. Ledenberg, in de kist aan de galg hangende, 

waarby eenige aanlchouwers; met de pen en 
O. 1. Inkt, door denzihen. 

18. HetHuisTeylingen*,metO. I. Inkt, door C. Pronk. 

19. Het Slot te Purmerënde ; met dito, door 

CO. Twee ftuks Italiaanfche Zeehavens; met de pen 
en O. ï. Inkt, door ud. Stork. 

£1. Twee fluks ryk geflcfFcerdc Campementen; met 
dito, door van der Ulft. 

££. Twee fluks, het Slot te Gemert en Boksmeer; 
met O. 1. Inkt, door ^1. de Haan. 

£3. Een oud Kasteel; met de pen cn O. 1. Inkt, 
door H. Clotz. 

£4. Twee fluks, ’t Klooster Mariëndaal en ’t Huis 
Zuilen ; met dito, door C. Pronk. 

£5. Een Landfehap aan een rivier, met floffagie en 
gebouwen; met dito, door van der Kabel. 

£6. Twee fluks l.andfchappen; kraehtig met de pen 
en O. 1. Inkt getcekend , door K. Rogman. 

2,7. Twee fluks Land- en Watergezigten; met de 
pen en O. I. Inkt, door Rembram. 

cS. Een Dorpgezigt; met dito, door denzelven. 

£9. Twee fluks, het Huis Ryfenborg; met O. ï. Inkt, 
door C. Pronk. 

30, Nichtevecht; met dito, door denrMven. 

N.31 
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31. Een boomryk Landfchnp, met de pen en roet, 

door L. yan Uikn, 

32. Een dito, met dito; door F. di Nevs 

33. Een Dorpgezigt; met dito, door Swertmr. 

KUNSTBOEK H H H. 

Jnhoudnuk gecoukin'de eft ongecouktirde Landfehap- 

jos 3 door Nederlandfchc Meesters. 

\ 
N. II HM 

1. Twee ftuks: een gezigt op het Dorp Schoten en 
’t posthuis buiten Haarlem; met lapjes, door 
11. Spilman. 

2. Twee ftuks Land- en Watergezigten, met vaar¬ 
tuigen en beelden; met dito, door denzehen. 

3. Twee ftuks Arcadïfche Landfehappen; met dito, 
door JT. H. Muntz. 

4. Twee ftuks dito, met dito, door denzehen, 

5. Twee dito, als de voorige, door denzelven. 

6. Twee dito dito, door denzelven. 

7. Twee dito dito, door denzelven. 

8. Twee dito dito, door denzelven. 

9. Twee dito dito, door denzelven. 

jc. Twee dito dito, door denzelven. 

S 5 N.ii 
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II. Twee ftuks Landfchappcn, als vooren, doo.r 

zi'hen. 

ï2. Twee dito dito, door denzzlvm. 

13. "{'vvêe dito dito, door denzshen-. 

14. Tv7ee dito dito., door denzehen. 

15. Twee dito dito, door denzelven. 

16. Twee dito dito, door denzsl^eu^ 

17. Twee dito dito, door denzelven. 

ï8. Twee fluks dito; met O.I. Inkt, door denzehcn^ 

19. Twee fluks Strandgezigtjes, met fchepen en; 
fchuiten; met dito, door J. de Vlieger. 

20. Twee fluks, het Huis te Bruten, en Keetpoort, 
te Enkhuizen ; met de pen en O. I. Inkt, 
door Cl Pronk. 

21. Twee dito van het Uuis te Heemflecde ; met 
dito, door denzelven. 

22. Twee dito van het Huis Westhovcn; met dito, 
door denzehen. 

23. Twee dito van Loeveftyn; met dito, door deii- 
zehen. 

24. Twee dito van het Huis Appelenburg en Lei- 
nen; met dito, door denzelven. 

Twee dito van Batenburg; laet dito, door den- 
zelvtn. 

N.2Ó 
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26. Twee fluks van E^tcldensTIccrenncndriksburg; 

met dito, door denzelyen. 

27. Twee dito van oud Teylingen-, met dito, door. 
denzehen. 

2,8. Twee dito. van Gemcrt; met dito , door den- 
'zehen. 

29. Twee dito, van R?impr en Watervliet-, met dito, 
door denzelven. 

30. Twee dito te Enkhuizen,-, met dito, door dm~ 
zeilden. 

31. Twee dito te dito en Bergen; met dito, door 
denzelyen. 

32. Twee dito te Egmond op Zee; met dito, door 
denzelveh. 

.33. Twee dito, Harinkhuizen cnNubokswoude; niet 
Ó\IQ ^ doox denzelven. 

34. Twee dito, Pufïïk en Hoogkarfpel; met dito, door 
denzehen. 

35. Twee dito, Binnewyzend en Westwoinl; met 
ditOj door denzehen. 

36. Twee dito, Koedyk en ’t Slot Eysfendoorn ; mee 
dito, door denzehen. 

KUNST- 
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KUNSTBOEK II 1. 

Inhoiidende yerCcheldme Ordonnantiën ^ door 

diyerfcho oiuk Meesters. 

.... ITI 
I, Een heilige Familie; met fapverven en couleu- 

ren geteehend, door Mlhert Glockenthon ^ naar 
Raphaël. 

s. De Samaritaanfche Vrouw; uitvoerig met cou- 
leureii gcteekend, door JV. van Mieris. 

3. Drie ftuks Bybelfche Historiën, fraai geteekend; 
met de pen en O. I. Inkt, door M. A. C. de 
Graaf. 

4. Vyf ftuks dito Historiën; met de pen en O. I. 
Inkt, zeer uitvoerig, door denzelven. 

5. Agt fluks dito Gefchiedenisfen; met de pen en 
O. I. Inkt geteekend, door P. Plolflein. 

6. Een Altaarftuk van verfcheidene Beelden; met 
de pen en O. L Inkt, door Lucas van Leyden. 

7. Een geestelyke zinnebeeldige Ordonnantie; met 
de pen en roet, door Aib. Durer. 

8. Een dito dito, door denzelven. 

9. Het krankbedde van een geestelyke Vrouw; 
fraai met de pen,, roet en wit gehoogd, door 
denzelven. 

10. Een heilige Familie, met aanbiddende Engelen; 
met O. I. Inkt, door JL Muller. 

11. Een vrouwen Pourtrait; uitvoerig en edel ge¬ 
teekend, met de pen en roet, door Hans 
Ilolbain. 

N.12 
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N. III 
12. Een mans Pourtrait; als vooren, door van 

Leyden. 

13. Vyf fluks onderfcheiden dragten; met de pen en 
roet, door Buytenweg. 

x 14. Een wanhopende Vrouw; met roet en wit ge¬ 
hoogd, door Sebald Behan. 

N 15. Een Doodshoofd; met roet en wit gehoogd, door 
Alhert Durer. 

KUNSTBOEK K K K. 

Jn Juchtkeren Band. 

Jnhoudende fraaljs Tesksningen door Nederlandfchi 

en Franfche Bleesters. 

N. KKK 
1. Het afbecidzel van ’t Hoofd van Christus; fraai 

en uitvoerig, met zwart kiyt en wit gehoogd, 
geteekend door de JFit. 

2. De opftanding van Christus uit het graf; uit¬ 
voerig met rood en zwart kryt, door denzehen. 

3. Spelende Kindertjes, verbeeldende Bacchanten, 
in een landfchap; mecstcrlyk met de pen, en 
dun gecouleurd, door denzelven. 

4. De Godin Diana by Endymion, verzeld van een 
Minnewicht; met de pen en roet, en met wit 
gehoogd, door detezehen. 

5. Kindertjes in de wieg, met flangen worflelende, 
belcherrad door Fallus; met dito geteekend, door 
denzslyen. 

N. ó 
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o. Kindertjes in een landfchap, waterbellen blazen¬ 

de ; uitvoerig met rood kryt, door denzehcn. 

7. Het afbeeldzcl van een Bacchant, ten halve Ivve; 
]raai met rood en zwart kryt en O. I. Inkt, door 
denzelyen. 

8. Een Plafonftuk, met dwetfchc beelden; met dé 
pen en O. I. Inkt, door denzelven. 

9. Een fraai bedaagd Manshoofd; krachtig met rood 
kryt geteekend, door Walrayen. 

jo. De bcfnydënis van Christus in den tsmpbl; uit¬ 
voerig met roet geteekend, door Z. JVehber 

© 

11. Een blaadje iiiet diverfche Studiën; met de pen 
en roet gcteekejul, door Z. Bloemaert: 

12. Twee fluks ^ een flaapend Vrouwtje en een ftaand 
Kindje ; met zwart en rood kryt geteekend 
door H. Gultzh:s. 

13. Een leggend Vrouwtje: met dito geteekend, doof 
denzelven. 

14. Een flaapend dito; met dito en O. I. Inkt, door 
denzelyen. 

15. David door Nathan beftraft; met de pen getee¬ 
kend, door Rembrant. 

16. Vier Studiëbeeldjes , op één blad; met dito^ 
door denzelven: 

17. Een Studiebeeld, Kaande; met dito^ door deh-^ 
zelven. 

18. Twee Studiëblaadjes; met zwart kryt, dioox dén- 
zelysti. 

N.19 
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N. KMK 
ip. Drie Studiehoofden, op cdnblad; met dito, dooi* 

denzehsn. 

20. Twee fluks: een ftaand en een zittend Boertje; 
met de pen en O. I. Inkt, door van Ostadé. 

ti[. Twee dito zittende Boertjes; met dito, door 
deiizehen. 

22. Twee dito, een flaand en een zittend Mannetje; 
met dito geteekend, door denzelven. 

è.l. Twee dito zittende Boertjes; met dito, dool 
d.’nzelyett. 

24. Een Studiëblaadje met Hoofden; met rood kryt, 
door van den P'elde; en ëen Christus Hoofd, 
door L. F. du Bourg. 

25. Twee fluks Studiëbeeldjes; met zwart en rood 
kryt, door C. Dujart en P. van Bloemen. 

26. Een vrouwen Hoofd; met de pen en roet, door 
N. Pousjiii- 

27. Een rustende Bacchante, met een muzyk-inflru- 
menc in de handen; iPct zwart klyt, door S. 
Fouet, en een ander rustend Vrouwtje. 

28. Twee Studiehoofden, op één blad; met rood en 
izwart kryt, dool A. fFattéau. 

29. Twee fluks met Studiehoofden; met dito, door 
denzelven. 

30. Tw^ee dito met Studiëbeeldjes; met dito, doof 
denzelven. 

SI. Twee fluks mans Hoofden; uitvoerig met rood 
kryt, door J. Vkn, 

N.S3 
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N. , KKI4’ 
32. Spelende Kindertjes op de wolken; krachtig met 

dito geteekcnd, door N. Boucher. 

33. Twee ftuks jonge Meisjes, als herderinnen; met 
fchaapen, in een landfchap; fiks met de pen, 
en roet geteekend, door k Prince. 

4. Twee dito, Christus aan het volk vertoond; mee 
dito, door N. Coypel3 en een ander^ door la 
Fos/'e. 

35. De Godheid, als op de wolken zwevende, ver- 
zeld van Engelen; uitvoerig met rood kryt, door 

Coypel. 

36. Een historifche Ordonnantie in een Paleis; fiks 
met Iwart kryt geteekend, door *5'. F'ouet. 

37. De Engel brengt de boodfehap aan Maria; 
meestciiyk met de pen, en roet geteekend, 
door F. k Sueur. 

38. Twee op één blad, zinnebeeldige Ordonnant'én; 
met zwart kryt, en O. I. Inkt, door C. Mcllan. 

39. Drie ftuks, op één blad; een de vier Evange¬ 
listen, door P. Mignard3 en twee, door K. 
la Fage. 

40. Twee, op één blad: een zinnebeeldige Tyte% 
door C. Natolre3 en een Landfchap; met O. I. 
Inkt geteekend, door Per elk. 

41. Christus,dood leggende in der f.'hoot van Maria; 
fiks met roet geteekend, dL.>..r . Callot. 

42,. De Herders aanbidden het Kincleke; met de 
pen en O. I. Inkt, en me~- wit geiioogd, op 
blaauw papier, door J-'. Steila, 

-N.43 



T E E K E N 1 N G E N. 289 

N. KEK 
43. Twee ftuks, een Harte*, en een wilde Zwynen* 

jagt; met de pen, en Ü. I. Inkt, door Sl la 
Belle. 

44. Het graf van Cajue Cesttis; krachtig met dö 
pen, en roet geteekend, door F. Blundel. 

45. Twee ftuks, op één blad, gcftoffcerdc Landfchap- 
jes; uitvoerig met potlood, en O. I. Inkt, door 
Desfriches. 

46. Een geftoffeerd Landfchap; fiks met de pen, en 
roet, door Claiide Lorraln. 

47. Twee ftuks, een historifche Ordonnantie, door 
Cazas 3 en een Itudie van een vues. 

4S. Agt ftuks, zynde alle omtrekken met de pen, 
uit de ceremoniën van alle volken; door B. 
Ficart. 

49. Drie ftuks Studiêblaadjes, v/anrby twee met 
comieque Hoofden; door IF. Fiogarth. 

50. Het afbeeldzel van Joost van den Vondel; in 
zyn lioogen ouderdom; met de pen, en roet ge¬ 
teekend', door Fh. Rolling3 en een ander, met 
de pen geteekend. 

51. Een Heer en Dame, in een gemeubileerd ver¬ 
trek ; met zwart kryt, op blaauw pap.er, door 
W. van Mieris. 

52. In een Stadgezigt, vertoont zig een Man; met 
een raarekiek; fiks met de pen , en O. I. Inkt, 
door Appel. 

53. De Tytel, voor de vertaaling van den Thele- 
machus ,• met rood kryt geteekend, door 
Wandelaar 3 benevens den overdruk. 

T N.54 
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54. Twee ftuks, het afbceldzel van den Miniatuur- 

Ichilder Marinkel; met zwart kryt; door £L 
t-'ïnkeks^ en een Studieblaadje, niet dito, door 
S. lokke, 

55. Een Vaes, met bloemen; met zwart kryt, en 
Ü. I. Inkt, door 'J. o>an ILuyfum. 

56. Twee fiuks. Studie van dragtehj meesterlyk, 
met zwart kryt, door P. Lely. 

57. Een dito' dito'; met dito, door demslaen. 

53. Twee dito, dito; met dito, door de'nzelven. 

50. Het afbe'eldzel van het Paa?d van C M. Aurelio ; 
met de pen, en O. 1. Inkt, door P. van Blommen. 

60. Twee ftuks, afbeeldingen van Binnenhuizen ; 
met O. I. Inkt, door l\van Mieris^ den ouden. 

61. Een oude Boer, met een kan, voor een nis; 
met dito, door denzelym. 

62. Twee Iduks Ordonnantiën:' een door Ltmhurg ^ 
en een door ^1. Schuiiman. 

63. Twee fluks, het pourtrait van den Kunstfchil- 
der Jan yan der Meer ^ en het dito van den 
Baron Imhctr; me: O. I. Inkt, door'J*. Buye, 

64. Het afbccidzel van S. Tan Eikelenhergh; uitvoe¬ 
rig met zwart kryt, door C. Pronk. 

05. Een Fabel - Ordonnantie; met de, pen en O. I. 
Inkt, door de Neve. 

66. Drie^ fluks verfchillende Ordonnantiën; édn door 
C. 'Prooit^ en twee andere. 

N.67 
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67. Divcrfchc Pourtraitjcs3 op één blad, door yl. 

van Dvk, en een pliiic ibec Kindertjes; doof 
/. Ue 

ö8. Drie ftuks Acadcmiëbecldcntvvce door B. Pi- 
cart en één door N. van Biommai. 

KUNSTBOEK L L L. 

liihoud^^nde fraalje Studiën 3 meest alle do'6^ 

Nederlandfch'e Meesters, 

N. , . , .., 
1. Ëcn zittend Herculcsbccld; uitvoerig met zwart 

kryt, door M. van der Werf. 

2. Een Vrouwtje in ak'iude klecding, met een 
kindje op deii fchoot; met zwart kryt opblaauw 
papier, door P. van SUngelant. 

3. Ècn Italiaansch Landfehap, voor een prachtig 
huis, word een gezadeld paard bellagen, ver¬ 
der zitten andere lieden; files met de pen en 
O. I. Inkt, door H. VerJ'chuuring. 

4. Een boeren Binnenhuis, met vrolyke drinkendo 
lieden; fiks met de pen en O. ï. Inkt^ door 
M. van Ostade. 

5. In een Keukenvertrek ziet men een mflii en 
vrouw 3 met kinderen, geftoffeerd met verfchei- 
den huisraad; met dito geteekend, door de/i~ 
ze hen. 

6. Een dito, anders van Ordonnantie; met dito 
geteekend, door denzehen. 
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7. Twee ftuks bevallige Land- en Watergezigten, 

met woningen, by geboomte; geftoffeerd met 
wandelende Lieden; met zwart kryt en O. I. 
Inkt, door E. van den teelde. 

S. Een ryke Ordonnantie, vol gewoel, verbeelden¬ 
de de intreede van Alexander in Babilonien ; 
meesterlyk met de pen en O. I. Inkt, door 
b'. Ie Clerc. 

9. Een Vrouw met een kindje op den arm; fraai 
met de pen gearceerd, door ^1. van Dyk. 

10. Een Studie, van een boeren hoofd; fiks met de 
pen en O. 1. inkt, door van Oflade. 

11. Twee ftuks, afbeeldzels van een Man en Vrouw; 
vlug met de pen geteekend, door Hulbain. 

12. Een zittend Vroinvtjc; fiks met de pen gear¬ 
ceerd, door j. de Gneyn. 

13. Een ftaande Jonge, met een muts ©p ’t hoofd; 
met dito, door J. Llevens. 

14. Een zittend oud Vrouwtje, appelen fchillende; 
.met rood kryt geteekend, door Remhrant. 

15. Een zittend oud PTan; met zwart kryt en 0.1. 
Inkt, door denzeiven. 

i6- Thobias de oide, van zyne blindheid genezen; 
iraai met de pen en wen'iig roet, door denzeiven. 

17. Twee Studiehoofden, op éen blad; met dito, 
door denzeiven. 

ï8. De ongenoodigde Bruiloftgast buiten geworpen; 
fiks met dito, door denzeiven. 

N.J9 
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N. LLL 
19. A^ar by Abraham; mccstcriyk met dito, door 

denzclven. 

'20. Christus, by Maria en Martha; met de pen en 
roet, door ikiizehen. 

21. Een hifrorirchc Ordonnantie, van zes beelden; 
met de pen gearceerd, door denzelyen, 

2'2. Een dito, van vier beelden, zittende by een 
tafel; met de pen en roet, door denz^ly^h. 

23. Een fchreijend oud Man, by een Waterput; met 
de pen, door denzelven. 

24. Een Beul, die een man onthoofd; met dito, door 
denzelyen. 

25. Drie ATolyke Gasten, in een binnenhuis; fiks 
met de pen en roet, door Fh. Honing. 

2Ó. De begraving van Christus; met dito geteekend, 
door diuzeiyen. 

27. Een Studicblaadje, met tw*ec vrouwen en kin¬ 
deren; met dito, door denzshcn. 

28. Een Binnenhuis., waarin een vromv de trap af- 
komende , om iets te befpieden; uitvoerig met 
zwart kryt en potlood, naar een Schildery van 
CosdyL, 

29. Twee fluks gezelfchappen, zittende aan tafel; 
met de penden O. 1. lukt, door D. hal:. 

30. Een Studicblaadje, met 4 dl ver fche voorwerpen; 
met de pen , O. L Inkt en roet. 

31. Een dito, met drie verfchillende dito; met dito. 

T 3 N.32 
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N. LLL 
32. Een Studiëblaadjc , met zes diverfche voorwerp 

pen; met de pen O. I. Inkt en roet. 

33. Twee ftultSj op éen blad, vechtende Kindertjes^^ 
met roet geteekend, door G. Net/cher, en twe'e 
vrolyke Boerenhoofden; met O. I. Inkt. 

34. Een zittend Vrouwtje; nicestcrlyk met rood 
kryt geteekend, door ^1. van ckn Velde. 

35. Een zittend flaapend Vrouwtje, byeen tafel;met 
dito,'door 

3Ö. Een zittende dito; uitvoerig met zwart kryt, 
door C. Bega. 

37. Een zittend Heer ; met dito geteekend, door TV. 
Schellings. 

38. Het afbeeldzel van een Militair, als voor een nis 
leunende; met zwart kryt, door G. Flink. 

39. Een mans Hoofd_, ten halve lyve; met dito ge¬ 
teekend, door yl. van Vyk, 

40. Een leggende naakte Nimf; met dito, door IL 
Gültzias. 

41. Een Studiebeeld; met zwart kryt geteekend, door 
L. van der 'Coge. 

42. Twee ftuks Soldaaten; uitvoerig met de pen ei| 
O, I. Inkt, door J. de Gheyn. 

<^2- Een Bacchusfeest, in een landfehap; met de pen 
en Ó. L Inkt, door de JVit. 

44. Een zinnebeeldige Ordonnantie, op de gerechtig¬ 
heid; jra-t O. L Inkt en met wit gehoogd, op 
gr)'s papier, door "f. Baye. 

N,45 
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^5. EenStudiëblaadjej met drie voorwerpen; met de pen. 

46, Een dito dito, met twee diverfche dito. 

47. Een dito, met twee dito, met de pen en O. I. Inkt. 

4S. In een Dorp vertoont zig een Kwakzalver op zyn 
Theater, waarby verlciieidene aanfehouwers; 
fiks met de pen, door J. xan Schyndtl. 

49. Een galant Heer en een Vrouwtje; met de pen, 
door K. f'^inkeles. 

50. Loth by zyn Dochteren; met rood kryt, door 
H. Goiizius. 

51. Een Zeegod, op een Dolphyn; met de pen. 

52. Een Stadgezigt te Ainrterdam, afzlendc uit het 
toorentje van de Waale kerk; met rood kryt 
en Ü. i. Inkt, door A. Mcyer'mg. 

KUNSTBOEK M M AT. 

Inhoudende Gezigten naar het leven , meerendeels 
in de Provintle Utrecht; alle met de pen en 

O. L Jnkt^ door J. DE Beyer. 

N. MMM 
1. Gezigt op den Doms Toren, te Utrecht. 

2. dito in dito. 

3. Ruïne van de St. Pieters Kerk, te dito. 

4. dito van den Dom. 

5. Twee fluks van dito 

T 4 N. o 



MMM 

296 C A T A L O G U S V A 
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6. St. Jans Kerkhof, te Utrecht. 

7. Twee iluks Gezigten, by den Dom, te dito. 

8. Twee dito dito, in dito. 

9. Twee dito dito, in dito. 

30. Twee dito dito, in dito. 

21. Twee dito dito, in dito. 

11. Twee dito dito, in dito. 

23. Twee dito dito, in dito. 

24. Twee dito dito, in dito. 

25. Twee dito dito, in dito. 

16. Twee dito dito, in dito. 

27. Twee dito dito, in dito. 

sS. Tv/ee dito dito, in dito. 

29. Twee dito dito, in dito. 

20. Twee dito dito, in dito. 

21. Twee dito dito, in dito. 

22. Twee dito dito, in dito. 

23. Twee dito dito, in dito. 

24. Drie dito dito, in dito. 
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N. MMM 
25. Drie ftuks, aan den Buiten Cingel, te Utrecht. 

26. Drie dito dito, te dito. 

27. Drie dito dito, te dito. 

28. Twee dito dito, te dito. 

29. Twee dito dito, te dito. 

30. Twee dito dito, te dito. 

31. Twee dito dito, te dito. 

32. Twee dito dito, te dito. 

33. Twee dito dito, te dito. 

34. Twee dito dito, te dito. 

35. Twee dito dito, te dito, 

36. Het Dorp Zeist. 

37. Het dito Ter Aa. 

38. Het dito Stichtenberg, 

39. Het dito dito. 

40. Gezigt op dito. 

41. De Ridder Hofftad Nederhorst. 

42. Het Dorp Eaanbrug en Breukelen, 

43. Het dito Blaauw Capcl. 

44. Het dito Houten. 

T S N.45 
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N. MMM 
45. Het Dorp de Bild. 

46. Het dito Driebergen. 

47. Het dito Jutfaas. 

4^. Het dito Cudelftaart. 

49. Het dito Locncn. 

50. Het dito dito, 

51. Het dito Myd/echt 

52. Het dito Nichtevecht. • 

53. Twee fluks, van Oostbroek. 

54. Twee dito, Nieuwerlluis. 

55. Twee dito, Cudelflaart. 

56. Twee dito, te Maarfen, 

57. Twee dito, Thame aan den Uithoorn. 

58. Twee dito, Vreeswyk, 

59. Twee dito, dito. 

^0. Twee dito, aan den Vaartfchen Rhyn. 

61. Twee dito, Zuylen en Wilnis. 

62. Twee dito, Leuten en Houten. 

Ó3. Twee dito, Blaauw Cspel en Nichtevecht. 

N.Ó4 
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Ö4. Twee fluks, Vreeswyk en’cSt. SebastiaansGast¬ 

huis. 

f55. Twee dito, de Uithoorn en Gezigt cp Utrecht. 

66. Twee dito, dito, op dijo. 

67. Twee dito, by dito. 

68. Twee dito, Amcrongen en ^tCathuizersKloosteip^ 

69. Drie ditp, Breukelen, Toutenburg, en Mooier 
by Utrecht. 

70. Twee dito, Gezigten, op Amersfoort, 

71. Vier dito, dito, by Rhcenen. 

72. Twee dito, by Wyk te Duurftcede. 

73. Twee dito, te dito. 

74. Twee dito, het Slot te dito. 

75. Twee dito, te Mondfoort. 

76. Twee dito, by Vianen. 

77. Drie dito, by Amerongen. 

78. Drie dito, te Rheenen, Westbroek en Santen. 

79. Vyf dito, te Ainflerdarn. 

80. Zes dito, by Haarlem. 

8j. Vyf ditp, by Lcyden en I^otterdain. 

82. Negen dito, in Cleefsland. 

83. ^ Vyf dito, divcrsch. 
KUNST- 
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In rood Maroquin ^ met Goud. 

JVaarin zyn leggende ruim 170 puhs Teekenlngen ^ 

met de pen en reet gewasfchen ; voorpellende Gez^g- 

ten hinnen Rome , Be graaf plaatfen , Een'ombens ^ 

BUflorifche Basreïieren , Medaillons ^ Groepen ^ 
Standbeelden, en verfcheldene antlcqu? (Or¬ 

donnantiën ; alle fraai uit gepoerd door den 

grooten Konfenaar BISSCHOP. 

KUNSTBOEK. 00 0. 

Inhoudende Pourtralten en Ordonnantiën 

door Nederlandfche Meesters. 

N. 000 
I. Het afbeeldzcl van Hans Holbain, zittende voor 

een tafel, in zyn kamer, geld te tellen; in cou- 
leuren met waterverven geteekend, door hem- 
zelpen. 

tl. Een vrouwen Pourtrait; met de pen, door den- 
zehen. 

3. Het pourtrait van Defiderius Erasinus; met de pen 
lujêv^': en roet, door L. pan Leyden. 

4. Een mans Pourtrait; met O. 1. Inkt en zv/art 
kryt, door E. Sadelaar. 

5. Het afbeeldzel van Vincent Mukhinger; met 
dito, door denzelpen. 

ê. Het dito van Herman Muller; met de pen, door 
P. Holfteyn. 

N. 7 
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N. 000 
7, Een mans Pourtrait; door denzeJven. 

S. Het afhecidzel van David Baillij; met de pen en 
coLilcuren, door hemzelven. 

9. Het pourtrait van Jan Lievens; met de pen en 
roet fraai geteekend, door hemzelven. 

10. Het dito van Ferdinand Eoll; met de pen en O. L 
Inkt gewasfchen, door hemzelven. 

11. Simeön in den Tempel, met het Kindeke in zyn 
armen; met de pen en 0.1. Inkt, door A. de 
Gelder. 

12. Een vrouwen Pourtrait; met de pen en roet, 
door Rsmbrant. 

13. Een bejaarde Vrouw, zittende in een binnen¬ 
vertrek, met een boek op haar fchoot; met de 
pen en O. I. Inkt, door G. van den Eekhout. 

14. Een mans Pourtrait ; met potlood geteekend, 
door Mieris. 

15. Het pourtrait van Jan Lievens; met zwart kryt 
geteekend, door hemzelven. 

16. Het dito van G. ter Borg; met O. I. Inkt en 
wit gehoogd, door hemzelven. 

17. Het dito van Jacob Bakker; met zwart kryt, 
door hemzelven. 

18. Het dito van Gcrard de Lairesfe; met O. 1. Inkt, 
door Houhraken, 

19. Het dito van ï, de Beyer; met zwart kryt, door 
C. Pronk. 

N.ao 
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N. O O p 
20. Het poortrait van C. Pronk; met zwart kryc', 

door lumzelpen. 

21. Het dito van A. van der Kabel; met zv/art krvt^- 
door hzmzehen, 

22. Het dito van J. Van der Heyden; met potlood, 
door J. van Brugge. 

23. Het dito van Balthafar Bcckcr ; met de pen, 
door Faber. 

24. Een leezend Vrouwtje; met O. I. Inkt gewsfs- 
fchen, door G. van den Eekhout. 

25. Twee vrouwen Eloofden; met zwart kryt en wit 
gehoogd, door Cornells Troost. 

26. Een dito; met dito en dito,- door denzeïven. 

27. Een jeugdig Kindje; met dito, door denzeïven. 

28. Twee mans Pourtraiten ; met de pen en roet, op 
tablet geteekend door denzelven. 

29. Een dito; met dito, op tablet, door denzelven. 

go. Een dito; met de pen en O. I. Inkt, door Br een- 
berg. 

fOJNSTt 
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KUNSTBOEK PPP. 

7 Fa arm zyn leggende: 

N. PPP 
1. Aiitticn fluks Teekeningen, met de pen èn ö‘. I. 

Inkt, fraai en kundig geteekend: voorftellende 
den Mcnsch in verlcheidene ftandcn, zo wel 
net fcelet of geraamte, als dat der Itratirms, al- 
ics met nommers aangewezen, en zeer gefcliikt 
tot Teekenönderwys, omtrent het vak der 
Anatomie. 

2. Elf fluks Teekeningen, met rood en zwart kr5^t, 
over de merkteekenen van ’t vcrfchil des oü- 
derdoms, en die der onderlcheidene Natiën; 
als mede van eenige Dieren. 

3. Zestien fluks dito Teëken- en Perfpeëliefkundi- 
ge Lesfen; door C. Ploos van Amjïel^ Jac, 
Cornsz. 

4. Vier fluks Anatomifche Teekeningen; met rood 
cn zwart kryt, door van Drécht. 

5. Negen fluks dito; met zwart kryt, doOr M. 
11'Utman, Qc. 

KUNSTBOEK Q Q Q. 

Jn rood jHcTiileer, 

ll^aarin Teekeningen, door verfcheidene Meesters, 

N. QQQ 
1. Zeven fluks, zynde de Planeeten; zeer fraai met 

de pen en roet geteekend, door H. Goltzius3, 
zynde door Matham in koper gebragt. 

N. 2 
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N. QQQ 
2 De Godin der liefde; met dito, door denzelviti, 

g. Vyf ftuks Ordonnantiën; met de pen en roet, 
door Petrus de Joode. 

4. Een ryke Ordonnantie, van verfcheidene muficee- 
rende beelden; door A. pan F tanen. 

5. Maria met het Kindeke; met de pen, roet en 
wit gehoogd, door A. Bloemaerd. 

6. De Wyzen uit het Oosten; met de pen en roet 
uitvoerig geteekend, door Sebasttaan Franx. 

7. De Eefnydenis; met dito en dito, docr Petrus 
de Jüode. 

2. De Verryzenis uit het Graf; met de pen, roet en 
O. I. Inkt gcwasfchen, doo M. de Fos. 

9. Twee fiiuks gccstelyke Ordonnantiën; met dito 
en dito, doof denzelren. 

10. Maria en T Kindeke, aangebeden wordende door 
eenige Heiligen; met de Pen en O. I. Inkt 
door C. Schut. 

11. De Verryzenis van Maria; met dito en dito, 
door //. Rottenhamer. 

12. De plegtige Krooning van Karei den Vden, tot 
Roomsen ^Keizer , door zyne Heiligheid, verzeld 
van verfcheidenc Kardinaalen; met fapverven ^ 
kunstig uitgevoerd, door C. Mooyaart. 

23. De Tvlartelaars van Gorinchem; kunstig getee- 
kend met de pen en roet, door P. de Jojode. 

14. Een Monnik, ftaande in een landfehap, in cene 
' éerbiceige houding; met de pen en roet, door 

A. Diepenbiek., 
K.15 
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N. Q Q Q 
Ï5. Een Vrouw, zittende in een landfchap, in eert 

t’reesachtige houding, door ’t opgaan van een 
b)'gelcgen brand ; met fapverven en wit ge^ 
hoógd, door zwart Jan. 

ï6 Een Martelifatie van twee Eerfoonent met O. I-. 
Inkt gewasfchen, door van der Ulft. 

17. Twee ftuks moderne Ordonnantiën; met de pen 
en roet, door David f^inkeboums. 

18. Twee ftuks Romeinfehe Tempel plegtigheden; 
met dito en dito, door O. Ebger. 

19. Een Geleerde in zyn Boek- en Kunstveitrek \ 
met de pen en roet, door StorL 

20. ’t Model van een Regentenftuk, in een der Gods¬ 
huizen; met de pen en O. 1. Inkt, door F. van 
Berg. 

21. Een bevallige Ordonnantie, van twee beelden ; 
rnet veel bywerk, op blanuw papier, met zwart 
kryt, door fE. van Mieris. 

s.2. Een bevallige Vrouw, zittende aan een tafel, 
in een binnenvertrek; fraai met roet gewas- 
Ichen, door G. Netjeher. 

23. Een Ordonnantie van vier Beelden , zeldfaahi 
uitgedoscht; met de pen en roode Inkt, door 
Lucas van Leyden. 

24. Adam en Eva, in ’t Paradys; met potlood, door 
A. van der Werf. 

25. Een Zinnebeeld op de Verheerlyldng der Kerke: 
met de pen en O L Inkt, door M. Aldegraaf. 

N,2a U 
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N. QQQ 
2.6. Een historifche Ordonnantie, voorftellende Dido 

uit haar Paleis tredende, omringd van een vors- 
telyken ftoet; voor dc trappen ziet men de paar¬ 
den ten jagt-uittogt gereed ftaan; fraai in cou- 
leuren, met waterverven geteekend ; door C. 
Troost ^ op pergament, gefenikt tot eenWaaijer. 

KUNSTBOEK R.KR. 

Waarin zyn leggende 120 fluks Teekeningen ^ met ds 

pen j roet en O. J. Inkt gewasfchen ; voorftellende ds 

afbeeldingen der Nederlandfche Schilders en Schil- 

deresfen , meest voorkomende in ds Schilderboe¬ 

ken van Houbraken en van Gooi; kunftig 

uitgevoerd 3 door CAREL DU JARDIN, A. DE 

VOIS, VAN DER IlEYDEN, PICART, HOU- 

BRAJiEN, TANJÉ, VAN DER SCHLEY, &C. 

OMSLAG. SSS. 

Waarin mede 8l fluks Teekeningen 3 alle door 

A. RUTGERS, naar hst leven, aan de Vecht 

geteekend 3 met zwart kryt en, O. T. Inkt 

opgewasfehen; welke mede aan paaren 

verkocht zullen worden 3 van 

■ N°. I. m 81. 

KUNST- 
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KUNSTBOEK TTT. 

Inkoudendi eeni^e gecoukurdi en o'ngeC6uIeu'rd& 

Teekenmgen3 als Ordonnami'én3 Bloemen ^c. 

N. TTT 
1. Een Binnenvertrek, waar in een bevallige vrcaiw^ 

op een ftoel gezeten; hebbende op haar Ichooc 
een kindje dat fpeelt; met een jongen uie voor 
haar ftaat; het geheel is bevallig geordonneerd, 
en fraai geteekend, door .Jacob Bnys 3 in couleur. 

2. Een dito, waarin twee fchoone vrouwen, dié 
zig met de muzyk vermaken, by kaarslicht^ 
dat een natuurlyke uitwerking doeb; alles fcnoón 
geordonneerd en fraai geteekend, door denzelven. 

3. Een kinderen School, in verfcheidéne werkingen 
van leering, doende de vier kaarslichten in het 
zelve een aartige uitwerking, dito dito; door 
Sara F lóós van Am^el ^ geboren Troost 3 naar 
Gerard Douw. 

4. Een Binnenvertrek, waarin een Heer gezeten is^ 
voor zvn lesfenaar, bezig zynde een pen te 
verfnyden; verders in alles als de voorige. 

§‘. Een Nis, waar achter een Vrouwtje gezeten is, 
bezig zynde eenig linnen te naaijen"^; met fap- 
verven en couleuren, doovdenzelvenjïiaar G.Meizu. 

é. Een Binnenvertrek, waarin een zittend Vrouwtje, 
die een brief leest, dien zy Van een dienstmaagd 
heeft ontfangen, die bezig is een gordyn he 
openen, dat voor een fchildcry hangt; bevallig 
en Iraai geteekend; met fapverven eh couleuren, 
door u4. Scholiman. 

IT % 
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N. T T T 
7. Een Jonge, in een Nis, fpelendc met een vo¬ 

geltje; door iknzelven i naar T'oll. 

8. Een Kunstenaresfe, gezeten voor een tafel-, daar 
zy geteekend heeft naar ’t naakt model van een 
pleisteren romp; fchoon van couleurj in minia¬ 
tuur geteekend, door Marinkel. 

9. Twee Kaartebladen Ordonnantiën; in couleur, 
door A. Schoiimatii naar G. Metzu. 

10. Twee ftuks Boertjes, in een vrolyke houding; 
met fapverven, naar Ary A Aois ^ door dsnzelven. 

11. Twee ftuks Landfchappen;'met dito, door den- 
zeben. 

12. Twee dito Riviergezigten; met dito, door deii- 
zeben. 

13. Twee dito diverfclie; met dito, door denzeben. 

14. Het Huis te Baarland; met Cioor denzeh-efi. 

15. Drie ftuks diverfche; met dito, door denzeb^n. 

16. Een Pot met eenige bloemen; in couleuren, 
door H. Bernink. 

27. Een dito, met fruiten en vruchten; door demtben. 

18. Negen ftuks Bouquetten van verfcheidene bloe¬ 
men; met coulcuren, door O. W''ynen. 

19. Een Bouquet van verfcheidene bloemen; met dito, 
door denzeben. 

N.20. 
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N. TTT 
20. Een barnftcene Vaes; waarin verfcheiden fraaije 

bloemen, op één omtrek; naar Jan yan Huy~ 
Juni, door d-enzeheti. 

21. Een dito, als de voorige. 

22. Een dito dito. 

23. De omtrek zelve. 

24. Een dito, gecouletird, door O. JVyneti. 

25. Een dito dito, door denzehen. 

26. Een dito dito, door denzehen. 

27. Een dito dito; op witten grond, door denzehen. 

28. Een dito; met O. 1. Inkt gewaslchen, door 
denzehen. 

29. Een dito; fraai gecoulcurd, door denzehen. 

30. Twee ituks omtrekken, 

31. De omtrek van een Fruitftuk. 

32. Een dito; een weinig gecouletird,door O. Wynen. 

33. Een dito; meerder gecouletird, door denzehen. 

34. Een dito; minder gecouletird, door denzehen, 

35. Een dito dito, witte grond. 

36. Een dito dito, blaatiwe grond. 

37. Een dito dito, gryze grond. 

Ü 3 N.3.8 
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N. TT? 
38. Een dito dito, met de witte druiven, 

39. Een dito, met O. L Inkt, 

40. Een omtrek. 

41. Een dito, met zwart kryt. 

4e. Een Pot, met vcrfcheidene bloemen; met fapvei*-?. 
ven, door O. IVynen naar Jan van Huyjum. 

43. Een Schaal, met verfeheidene fruiten en vruch- 
ten; door denzshcn^ naar dcnzzlven. 

44. Een Vaes, met verfcheidene bloemen; dcor- 
zslven 3 naar denzehen. 

45. Een porcelync Pot, met dito; door deazelven.s,^ 
naar d^nzilven. 

46. Een Mand, met dito; door denzelxsn, naar fl'r,';.- 
zelven. 

47. Een Urne met dito; door daizelven^ naar ditiji 
zelvzn. 

48. Een dito met dito; door denzilven^ naar de^r.^ 
zeiTcn- 

49. Zeven ftuks keurige Teekeningcn, op pergament,^ 
voorildiendp divcriche In.iectens; ipet 'CGideur^Uj 
door J. vi. yen der Goes. 

50. Dc zeldzaamc ‘'tVest-Indifdie Tor; door ... Hcng^^ 
Müarg. 

O JU. 
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OMSLAG UUU. 

IVaartn geplaatst zyn ^ 40 puks Dorpgezlgten ^ 
alle met zwart kryt, O. I. Inkt en roety naar 

het leven geteekend, door p. VAN LIF.NDER ; 

die by paaren verkocht zullen worden. 

OMSLAG VVV. 

JF'aarin mede 40 fluks diergelyke Teekeningen j 
in alles als het voorgaande , en zal mede 

by paaren verkocht worden. 

KUNSTBOEK WWW. 

Inhoudende Teekeningen door picart, punt, 

BÜYS, &c. 

N. W W W 
I. Vier ftuks, Willem de Ifte, Maurits, Fredrik 

Hendrik en Willem de llde, Prinlen van üran- 
ge; door Ficart. 

а. Vyf-en-dertig ftuks fraaije Teekeningen uit ’c 
Werk van ... Mallere; kurdtig met dc pen en 
roodaard uitgevoerJ, door Jan Funt. 

3. De Tytel voor het Treurfpel, genaamd: Brucus^ 
door J. van der Schley. 

4. Twee fluks Tytels voor TconeelfpeUen ; met 
O, I. Inkt, door J. Buys. ' 

5. Twee dito dito, door denzslven. 

б. Twee dito dito, door denzilven. 

U 4 N. 7 
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N. W W W 
7. Twee fluks als vooren; door denzsïpen.. 

S. Een dito dito; door denzehen. 

9. Drie fluks Tytels, voor diverfeke Werken; doo? 
d:?nzeb'eft 

10. Yyf dito dito, door denzeh'sn. 

31. Vyf dito dito, door denzelven. 

12. Vier dito dito, door denzehen. 

13. Yyf dito dito, door dh-erjehe. 

KUNSTBOEK XXX. 

Têekentngen van als. dureii. 

Honderd Een en Twintig fluks Schetfen met de^ 
pen, fommige gewaslchen en gecouleurd, zynde 
de Studiën, uit het Zakboekje dat ^Ib. Durer, 
tot fchetfen van dingen by zig heeft gedragen;' 
zynde dit een zeldzaam iluk der oudheid. 

OMSLAG Y Y T. 

JFaarïn geplaatst zyn 'iG fluks Teekenlngen j alle 

door ANTHONY RUTGERS, naar het leven, aan 

de Vecht en Rhyn , geteekend met couleur en , 

met rood en zwart kryt en een weinig op- 

• gewasfebsn , zullende dezelve aan paaren 

sn by Hommers verkocht worden j van 

N'b I. m 38, 

KUNST 
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KUNSTBOEK ZZZ. 

In rood Juchiker ^ zwaar met goud. 

Waarin zyn leggende omtrent lOO fiuks fraai- 

je Mogolfche, Japanfche en Chlneefche Tee- 

kenlngen 3 met de pen ^ fchoone couleitren en 

yeele met goud gehoogdy vertoonende hunne 

yoornaamjie Plegtigheden , als, geeste- 

lyks Byeenkomsten 3 Raadsyergaderin- 

gett 3 Ulttogten 3 Oorlogen en Speel- 

vermaken ,• verder yoornaame Ptr- 

Jonagiën 3 alle in hunne Plegtge- 

waaden 3 fierlyk en ryk uitge- 

doscht; zyndediteen zeldfaam 

fiuk »an ’t kunstvermogen 

der Oojterfche Volken. 

OMSLAG AAAA. 

Juhoudende Studiën alle meesterlyk geteekend.^ 

door c. TROOST, welke hy koopen zullen 

verkocht worden. 

\ 

OMSLAG B B B B. • 

\ 
Waarin 27 fuks Teekeningen 3 met O. /, Inkt j 

door C. c H A L o N. \ 
\ 

ü 5 I LJ 
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In O M S L A G C C C C. 

N. CCCC 
j. Negentien ftuks Teekeningen, zynde alle Bybel 

Ordonnantiën; van vooren en achter geteekend, 
dus het dubbel getal; alle met de pen, O. I. 
Inkt, en met wit gehoogd, geteekend, door L. 
Bramer ^ op bruinachtig papier. 

2. Zes ftuks dito, verfchillende Ordonnantiën, uit 
het Nieuwe Testament; met O. I. Inkt getee-^ 
kend, door G. Honthorst. 

OMSLAG DDDD. 

Jf^^aarïn zyn leggende, 52 jlitks Teshemngen, wet 

O. J. Jn-kt gewas/chcn, verbeeldende de Drag'.en, 

in de Graaflyke tyden ^ zo van de voornaame 

ISlannen ah V'roimen j (waarvan de originee- 

Ie Md dellen op het Kaadhnis dezer Stede 

zyn herustende(ils wede eenlge aftee- 

keningen van Monumenten ^ hier ter 

Stede geplaatst geweest. 

OMSLAG EEEE. 

Waarin 20 piiks Ordonnantiën , met de pen en fsp-^ 

verven in couleur en geteekcndy zynde de Con~ 

questen van.Lcdswyk de XIF. Kcning 

van / hankryk; door A. F. v A N 

DER MEULEN. 

O M 
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OMSLAG FFF F. 

JFaarïn zyn leggende', 20 fluks afbeeldingen det 
Hartstogten ; gefchilderd door CHARLES LE 

BRUN, en met roodaard geteekend, door 
JAN PUNT. 

OMSLAG GGGG. 

fVaarlni'^ Gezlgtenvande Hofflede Zyde Balen', 
paar hes leren geteekend, door j. DE byer ; be- 

nerens ’t Hofdicht, door a. hoog vlied. 

OMSLAG HHHH. 

fHaarin 41 fluks verfcheidene Visfchen, Krabben^ 
Ki'eefien , Sc niet coiileuren geteekend, door 

ROCUS VAN VEEN. 

OMSLAG I I I I. 

l^'^aarin zyn leggende^ fluks Teekeningen, mei 
roet en de pen; afbeeldende Hebreeuwfche en 
JLgyptifche Urne’s , Vaezen «n Kruiken 

met een naatmkeurige afbeelding ran 
hunne proportioneele Lynen , en be~ 

fchryving, door j. H. MUNTZ. 

O IM S L A G K K K K. 

'pKaarin geplaatst zyn een aantal Teekeningen, mee-- 
rendeels xan c. Chalon geteekend, in haare kind- 
fche jaaren; als niedi eenige andere Teekenin¬ 

gen , van Kinderen ran vier tot agt jaaren , 
velke in e./i koop zullen verkocht worden. 

O M- 
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OMSLAG L L L L. 

il’^aar'm 24 fluks Teehnïngen, van Japanfc'm en. 
Chineefche aezen ^ Potten Ornamenten, Uioe- 

men ^c. meest met de pen en couleuren ge- 
tcek.n! ^ door CORNELIS PRONK. 

O AI S L A G M M M M. 

ff^aartn: 

N. 
1. Agt ftuks Teekeningen der drie Hoofdcouleu- 

ren, voorftellende de fchoöne couleuren A^an de 
Regenboog; in een fraaije manier gelchakeerd, 
docTr O. dynen. ® ’ 

2. Agt fluks dito, in alles als de vorige. 

OMSLAG N N N N. 

Ji^aar'in 65 puks Teekeningen , van Kerken , Aht~ 
dy'én , Lusthoven j Tempelperaaden , prachtige 

Gehouwen, meetkundige Grondherekeningen 
^c. met de pen en fapverven geteekend ^ 

en meetkundig uitgevoerd door J. H. 

M U N T Z. 

O M- 
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0 0 0 0. 

Waarin leggsn. 

N. 0 0 0 0 
1. Veertien fluks omtrekken, met de pen, roet en 

0.1. Inkt, van Beelden en Geraanitens; gelchikc 
voor teekenkundige lesfen. 

2. Zes fluks, van onderfcheidene deelen van ’s men- 
fehen ligchaam, dito dito. 

3- Twintig fluks Teekéningen, als Standbeelden, 
Bnsrelieven en Medaillons; waarin is uitgedrukt 
de llyl der Egyptifche, Hetrurifche, Chineefche 
en andere Volken; zeer kundig en Iraai geteekend. 

4. Twintig fluks dito, met de pen en roet, voor- 
flellende Egyptifche Oudheden, als Vestingen, 
Paleizen, Pyramiden, Coloinmen, Basrelieven en 
Afgoden. 

5. Twintig fluks dito, met dito en dito, Egypti¬ 
fche Standbeelden en Basrelieven. 

•6. Zes fluks Chineefche Teekeningen en omtrekken; 
met de pen en ’t yzer. 

7. Vyf fluks Teekeningen, Standbeelden enMedail- 
lions; met de pen en O. I. Inkt gewasfehen. 

8. Vier fluks als teekening gecouleurde Prenten, 
zynde de Alphabethen der Hetrurifche, Syrie- 
fchc, Arabifche, Hebreeuwfche, Griekfche en 
andere oude Volken. 

9. Twee fluks Mathematifche Teekeningen, om¬ 
trent de Wendinghoeken van ’t Voorhoofd; 
met de pen geteekend. 

O M- 
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OMSLAG PPPP. 

Jn rood Maroquin ^ met Goud. 

ff^aarln een groot getal Teekenlngen van BasreJhvetï 

en Medaillons der anücqiie Edele Steenen; %'eleer 

berust hebbende in de uitmuntende verzameling 

van den Graave van JVasje naar van Obdam; 

alle kunfiig uit ge voer d, door WILLEM van 

MIERIS. 

KUNSTBOEK QQQQ. 

JEaarin z,yn leggende 42 Teekeningen van voornaamê 

Mannen en Er ouwen van ’t Hof van Erankryk, 

onder di Regeering van Frangois den Eerjlen j met 

rood en zwart kryt fraai geteekend3 door 

HANS HOLE A IN. 

KUNSTBOEK R R R R. 

Waarin 194 Stuks 3 met couleuren geteekenJs 

Bloemen en Planten. 

KUNSTBOEK SSS^ 

Waarin eenige Teekeningen 3 met couleuren 3 ver^ 

beeldende verfchillende Dragten van verfcheF 

dene Natiën. 

KUNST- 
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KUNSTBOEK TTTT. 

"Grondregelen der Bouwkunst 3 zo die der ouden als 
der moderne Orde der xyf colommen ; fraai getee~ 

kend met roet^ door JOHANNES DE BISSCHOP ^ 

benevens een gefchreven uitlegging in dé 
Franfche Taal3 gebonden in een Frati- 

fche Band. 

Drie OMSLAGEN UUUU. 
C' 

Waarin een getal van circa 270 fluks Teeheningen ^ 
in cvuleuren , roet en O, L inkt; zynde omtrekken van 
den Berg V’,fuvius en het Herculaneum 3 by Napels , 
met deszelfs Gebouwen Tempels met kunne Siera^ 
den 3 Schilderyën , Beelden 3 Basre lieven 3 Orna¬ 
menten 3 Kruiken 3 Urnes , Vaezen 3 huishoude- 
iyke Geryflykheden So. als mede een dergelyk 
getal van dit zelfde fraaije JNerk op geölyd 
Papier 3 kimflig door getrokken 3 benevens een 
Befckryving en Aanmerkingen over da 
Schilderyën en Kunstwerken in Her¬ 
culaneum ^c. ontdekt; zullende deeza 
drie Omfagen te [amen in éin koof 

worden verkocht. 
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Te ^MSTERD^M, hy 
Wed. J. dOLL en Zoonen, 

diederiks 


